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Alteração 196
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores finais de 
electricidade, gás natural, redes de 
aquecimento ou de arrefecimento e de água 
quente para uso doméstico disponham de 
contadores individuais que meçam e 
permitam a apresentação com exactidão do 
seu consumo efectivo de energia e 
forneçam informações sobre o período 
efectivo de utilização, em conformidade 
com o anexo VI.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores finais de 
electricidade, gás natural, redes de 
aquecimento ou de arrefecimento e de água 
quente para uso doméstico disponham de 
contadores individuais que meçam e 
permitam a apresentação com exactidão do 
seu consumo efectivo de energia e 
forneçam informações sobre o período 
efectivo de utilização, em conformidade 
com o anexo VI. Os contadores devem ter 
uma  boa relação custo-eficácia e 
melhorar a eficiência energética dos 
agregados familiares.

Or. fi

Alteração 197
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.).

Alteração 198
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que os Estados-Membros
implementem a instalação de contadores 
inteligentes prevista nas Directivas 
2009/72/CE e 2009/73/CE, relativas aos 
mercados do gás e da electricidade, devem 
assegurar que os objectivos de eficiência 
energética e de benefícios para o 
consumidor final sejam plenamente tidos 
em conta quando forem estabelecidas as 
funcionalidades mínimas dos contadores e 
as obrigações impostas aos participantes no 
mercado.

Sempre que os Estados-Membros
implementem a instalação de contadores 
inteligentes prevista nas Directivas 
2009/72/CE e 2009/73/CE, relativas aos 
mercados do gás e da electricidade, devem 
assegurar que os objectivos de eficiência 
energética e de benefícios para o 
consumidor final sejam plenamente tidos 
em conta quando forem estabelecidas as 
funcionalidades mínimas dos contadores e 
as obrigações impostas aos participantes no 
mercado. Para tal, cumpre garantir que os 
contadores inteligentes sejam de fácil 
utilização e prestem uma informação 
clara, precisa, pormenorizada e em tempo 
real sobre o consumo de energia, de 
forma a permitir que o utilizador final 
poupe energia.

Or. en

Alteração 199
Linda McAvan, Pavel Poc

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que os Estados-Membros
implementem a instalação de contadores 

Sempre que os Estados-Membros
implementem a instalação de contadores 
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inteligentes prevista nas Directivas 
2009/72/CE e 2009/73/CE, relativas aos 
mercados do gás e da electricidade, devem 
assegurar que os objectivos de eficiência 
energética e de benefícios para o 
consumidor final sejam plenamente tidos 
em conta quando forem estabelecidas as 
funcionalidades mínimas dos contadores 
e as obrigações impostas aos participantes 
no mercado.

inteligentes, estes devem ser objecto de 
uma análise custo-benefício completa do 
interesse do consumidor, tal como 
prevista nas Directivas 2009/72/CE e 
2009/73/CE, relativas aos mercados do gás 
e da electricidade. Quando forem 
estabelecidas as funcionalidades mínimas 
dos contadores e as obrigações impostas 
aos participantes no mercado, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
objectivos de eficiência energética e de 
benefícios para o consumidor final sejam 
plenamente tidos em conta.

Or. en

Justificação

O terceiro pacote legislativo para um mercado interno da UE do gás e da electricidade 
permite que os Estados-Membros procedam a uma análise custo-benefício antes da 
instalação doscontadores inteligentes. Só serão instalados contadores inteligentes em 80% 
dos domicílios até 2020 se a  análise custo-benefício se revelar positiva.  As medidas 
onerosas só devem ser tomadas se forem interesse do consumidor. O dinheiro gasto na 
instalação de contadores inteligentes pode ser melhor utilizado noutras medidas de eficiência 
energética, como o isolamento.

Alteração 200
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que os Estados-Membros
implementem a instalação de contadores 
inteligentes prevista nas Directivas 
2009/72/CE e 2009/73/CE, relativas aos 
mercados do gás e da electricidade, devem 
assegurar que os objectivos de eficiência 
energética e de benefícios para o 
consumidor final sejam plenamente tidos 
em conta quando forem estabelecidas as 
funcionalidades mínimas dos contadores e 
as obrigações impostas aos participantes no 
mercado.

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.).

Alteração 201
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No caso da electricidade, e a pedido do 
consumidor final, os operadores de 
contadores devem assegurar que o contador 
possa ser contabilizado para a electricidade
produzida nas instalações do consumidor 
final e exportada para a rede. Os 
Estados-Membros devem assegurar que, se 
tal for solicitado pelos consumidores finais, 
os dados de medição relativos à sua 
produção ou consumo em tempo real sejam 
comunicados a terceiros que actuem em 
nome do consumidor final.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No caso do aquecimento e arrefecimento, 
se um edifício for alimentado por uma rede 
de aquecimento urbano, deve ser instalado 
na sua entrada um contador de calor. Nos 

No caso do aquecimento e arrefecimento, 
se um edifício for alimentado por uma rede 
de aquecimento urbano, deve ser instalado 
na sua entrada um contador de calor. Nos 
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prédios de apartamentos, devem ser 
também instalados contadores individuais 
de consumo de calor a fim de medir o 
consumo de aquecimento ou arrefecimento 
para cada apartamento. Se não for 
tecnicamente viável utilizar contadores 
individuais de consumo de calor, devem 
ser utilizados calorímetros de radiador, em 
conformidade com as especificações do 
anexo VI, ponto 1.2, para a medição do 
consumo de calor em cada radiador.

prédios de apartamentos, devem ser 
também instalados contadores individuais 
de consumo de calor a fim de medir o 
consumo de aquecimento ou arrefecimento 
para cada apartamento caso melhorem a 
eficiência energética dos agregados 
familiares. Se não for tecnicamente viável 
utilizar contadores individuais de consumo 
de calor, devem ser utilizados calorímetros 
de radiador, em conformidade com as 
especificações do anexo VI, ponto 1.2, para 
a medição do consumo de calor em cada 
radiador.

Or. fi

Alteração 203
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No caso do aquecimento e arrefecimento, 
se um edifício for alimentado por uma rede 
de aquecimento urbano, deve ser instalado 
na sua entrada um contador de calor. Nos 
prédios de apartamentos, devem ser 
também instalados contadores individuais 
de consumo de calor a fim de medir o 
consumo de aquecimento ou arrefecimento 
para cada apartamento. Se não for 
tecnicamente viável utilizar contadores 
individuais de consumo de calor, devem 
ser utilizados calorímetros de radiador, em 
conformidade com as especificações do 
anexo VI, ponto 1.2, para a medição do 
consumo de calor em cada radiador.

No caso do aquecimento e arrefecimento, 
se um edifício for alimentado por uma rede 
de aquecimento urbano ou uma fonte 
individual, deve ser instalado na sua 
entrada ou, se for caso disso, na entrada 
de corrente eléctrica da caldeira um 
contador de calor . Nos prédios de 
apartamentos, devem ser também 
instalados contadores individuais de 
consumo de calor a fim de medir o 
consumo de aquecimento ou arrefecimento 
para cada apartamento. Se não for 
tecnicamente viável utilizar contadores 
individuais de consumo de calor, devem 
ser utilizados calorímetros de radiador, em 
conformidade com as especificações do 
anexo VI, ponto 1.2, para a medição do 
consumo de calor em cada radiador, 
excepto nos casos em que não seja eficaz 
fazê-lo em termos de custo.

Or. pl
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Alteração 204
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No caso do aquecimento e arrefecimento, 
se um edifício for alimentado por uma rede 
de aquecimento urbano, deve ser instalado 
na sua entrada um contador de calor. Nos 
prédios de apartamentos, devem ser 
também instalados contadores individuais
de consumo de calor a fim de medir o 
consumo de aquecimento ou arrefecimento 
para cada apartamento. Se não for 
tecnicamente viável utilizar contadores 
individuais de consumo de calor, devem 
ser utilizados calorímetros de radiador,
em conformidade com as especificações 
do anexo VI, ponto 1.2, para a medição do 
consumo de calor em cada radiador.

No caso do aquecimento e arrefecimento, 
se um edifício for alimentado por uma rede 
de aquecimento urbano, deve ser instalado 
na sua entrada um contador de calor. Nos
prédios de apartamentos, devem ser 
também instalados contadores individuais 
de consumo de calor ou calorímetros de 
radiador individuais, em conformidade 
com as especificações do anexo VI, ponto 
1.2, para a medição do consumo de calor 
em cada radiador, a fim de medir o 
consumo de aquecimento ou arrefecimento 
para cada apartamento. Os custos dos 
aparelhos utilizados não devem ser 
maiores do que os objectivos de poupança 
de energia visados com a sua utilização. 

Or. de

Alteração 205
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No caso do aquecimento e arrefecimento, 
se um edifício for alimentado por uma 
rede de aquecimento urbano, deve ser 
instalado na sua entrada um contador de 
calor. Nos prédios de apartamentos, 
devem ser também instalados contadores 
individuais de consumo de calor a fim de 
medir o consumo de aquecimento ou 
arrefecimento para cada apartamento. Se 

Os Estados-Membros devem assegurar 
que nos edifícios com várias unidades 
(residenciais e comerciais), sempre que o 
respectivo abastecimento de calor e de 
água quente para uso doméstico provenha 
de sistemas centrais, o consumo é medido 
para cada unidade. Os Estados-Membros
devem adoptar regras em matéria de 
repartição dos custos de consumo anual 



AM\882705PT.doc 9/146 PE475.852v02-00

PT

não for tecnicamente viável utilizar 
contadores individuais de consumo de 
calor, devem ser utilizados calorímetros 
de radiador, em conformidade com as 
especificações do anexo VI, ponto 1.2, 
para a medição do consumo de calor em 
cada radiador.

de calor e de água quente para uso 
doméstico nesses prédios. São permitidas 
excepções se a instalação de dispositivos 
de medição ou a repartição dos custos de 
consumo anual for técnica e/ou 
economicamente inviável, como, por 
exemplo, no caso de edifícios muito 
eficientes.  A contagem do arrefecimento 
é opcional.

Or. en

Alteração 206
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No caso do aquecimento e arrefecimento, 
se um edifício for alimentado por uma rede 
de aquecimento urbano, deve ser instalado 
na sua entrada um contador de calor. Nos 
prédios de apartamentos, devem ser 
também instalados contadores individuais 
de consumo de calor a fim de medir o
consumo de aquecimento ou arrefecimento 
para cada apartamento. Se não for 
tecnicamente viável utilizar contadores 
individuais de consumo de calor, devem 
ser utilizados calorímetros de radiador, em 
conformidade com as especificações do 
anexo VI, ponto 1.2, para a medição do 
consumo de calor em cada radiador.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 207
Richard Seeber
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Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adoptar 
regras em matéria de repartição dos custos 
de consumo de calor nos prédios de 
apartamentos que disponham de 
aquecimento ou arrefecimento central. 
Estas regras devem incluir orientações 
sobre os factores de correcção de forma a 
reflectir características de construção como 
as transferências térmicas entre 
apartamentos.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 208
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para além das obrigações decorrentes da 
Directiva 2009/72/CE e da Directiva 
2009/73/CE no que se refere à facturação, 
os Estados-Membros devem assegurar, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2015, que a 
facturação seja precisa e baseada no 
consumo efectivo, para todos os sectores 
abrangidos pela presente directiva, 
incluindo os distribuidores de energia, os 
operadores das redes de distribuição e as 
empresas de venda de energia a retalho, em 
conformidade com a frequência mínima 
estabelecida no anexo VI, ponto 2.1. 
Juntamente com a factura, devem ser 
fornecidas informações adequadas que 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 209
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais possam optar entre 
a facturação em formato electrónico ou em 
papel e tenham a possibilidade de acesso 
fácil a informações complementares que 
lhes permitam efectuar eles mesmos 
verificações mais pormenorizadas do seu 
histórico de consumo, em conformidade 
com o disposto no anexo VI, ponto 1.1.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 210
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que, se 
tal for solicitado pelos consumidores finais, 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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os dados relativos à facturação energética e 
ao histórico de consumo sejam 
comunicados a um prestador de serviços 
energéticos designado pelo cliente final.

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 211
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os dados relativos à contagem e à 
facturação do consumo individual de 
energia, bem como outras informações 
mencionadas nos n.ºs 1, 2 e 3 e no 
anexo VI, devem ser comunicados 
gratuitamente aos consumidores finais.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 212
Linda McAvan, Pavel Poc

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem solicitar 
às autoridades reguladoras nacionais que 
testem anualmente a facilidade de 
compreensão e de utilização das facturas 
energéticas para os consumidores.  Os 



AM\882705PT.doc 13/146 PE475.852v02-00

PT

resultados são disponibilizados ao 
público.

Or. en

Justificação

Os consumidores têm de compreender as suas facturas de energia para poderem mudar o seu 
consumo de energia.  As autoridades reguladoras nacionais devem, por isso, testar se os 
consumidores entendem as suas facturas.  Ao tornar a informação pública, os consumidores 
podem seleccionar as empresas com melhores práticas.

Alteração 213
Miroslav Ouzký

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. O presente artigo não se aplica 
sempre que uma análise custo-benefício 
revele que os custos da instalação de 
contadores indiciduais são superiores aos 
benefícios conseguidos pelas potenciais 
poupanças energéticas dos consumidores 
finais.
Se a avaliação económica da instalação 
de contadores inteligentes de acordo com 
a Directiva 2009/72/CE for a favor da sua 
implementação, o prazo definido previsto 
no n. º 2 não é aplicável.

Or. en

Justificação

As empresas de distribuição já estão a visar a instalação de contadores inteligentes dentro 
dos prazos definidos pela terceira Directiva relativa à electricidade (Directiva 2009/72/ CE), 
ou seja, 80% dos consumidores já avaliados positivamente pela análise custo-benefício serão 
equipados com sistemas de contadores inteligentes até 2020. A nova directiva não deve 
comprometer os planos de investimento em curso. Paralelamente, as empresas de 
distribuição não devem ser forçadas a adoptar soluções economicamente inviáveis.
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Alteração 214
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Sanções Suprimido
Os Estados-Membros devem estabelecer 
regras em matéria de sanções aplicáveis 
em caso de incumprimento das 
disposições nacionais adoptadas em 
aplicação dos artigos 6.º a 8.º e adoptar as 
medidas necessárias para assegurar a 
respectiva aplicação. As sanções previstas 
devem ser eficazes, proporcionais e 
dissuasivas. Os Estados-Membros devem 
comunicar essas disposições à Comissão 
até [12 meses após a entrada em vigor da 
presente directiva], o mais tardar, e 
notificar sem demora à Comissão 
quaisquer alterações subsequentes que as 
afectem.

Or. en

Justificação

Há que mudar a abordagem global da directiva. Visto que a Comissão não propôs metas 
vinculativas, mas sugeriu, ao invés, uma série de medidas vinculativas, tal diminui a 
flexibilidade dos Estados-Membros, sem garantir, porém, que a meta global de 20% seja 
atingida. Cumpre, portanto, inverter a situação tendo em vista atingir a meta e dar, 
simultaneamente, aos Estados-Membros, a liberdade de escolha entre várias medidas não 
vinculativas.

Alteração 215
Matthias Groote

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
regras em matéria de sanções aplicáveis em 

Os Estados-Membros devem estabelecer 
regras em matéria de sanções aplicáveis em 
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caso de incumprimento das disposições 
nacionais adoptadas em aplicação dos 
artigos 6.º a 8.º e adoptar as medidas 
necessárias para assegurar a respectiva 
aplicação. As sanções previstas devem ser 
eficazes, proporcionais e dissuasivas. Os 
Estados-Membros devem comunicar essas 
disposições à Comissão até [12 meses após 
a entrada em vigor da presente directiva], o 
mais tardar, e notificar sem demora à 
Comissão quaisquer alterações 
subsequentes que as afectem.

caso de incumprimento das disposições 
nacionais adoptadas em aplicação dos 
artigos 6.º a 8.º e adoptar as medidas 
necessárias para assegurar a respectiva 
aplicação. As sanções previstas devem ser 
eficazes, proporcionais e dissuasivas. As 
sanções não devem ser aplicadas com 
base em montantes fixos ou 
responsabilidade integral. Importa 
analisar cuidadosamente, e caso a caso, 
os esforços desenvolvidos, por exemplo, 
pelas empresas do sector energético para 
alcançar estes objectivos e por que razão 
não lhes foi possível atingi-los. Os 
Estados-Membros devem comunicar essas 
disposições à Comissão até [12 meses após 
a entrada em vigor da presente directiva], o 
mais tardar, e notificar sem demora à 
Comissão quaisquer alterações 
subsequentes que as afectem.

Or. de

Alteração 216
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem instituir uma 
multa administrativa eficaz, razoável e 
dissuasora, para garantir a aplicação dos 
artigos 6. º a 8.º da presente directiva.

Or. en

Alteração 217
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 10
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Promoção da eficiência no aquecimento e 

arrefecimento
1. Até 1 de Janeiro de 2014, os 
Estados-Membros devem estabelecer e 
comunicar à Comissão planos nacionais 
de aquecimento e arrefecimento para o 
desenvolvimento do potencial de 
cogeração de elevada eficiência e de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
eficientes, contendo as informações 
previstas no anexo VII. Esses planos 
devem ser actualizados e comunicados à 
Comissão de cinco em cinco anos. Os 
Estados-Membros devem assegurar, 
através do seu quadro regulamentar, que 
os planos nacionais de aquecimento e
arrefecimento sejam tomados em 
consideração nos planos locais e 
regionais de desenvolvimento, incluindo 
planos de ordenamento territorial urbano 
e rural, e satisfaçam os critérios de 
concepção enunciados no anexo VII.
2. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para desenvolver 
uma infra-estrutura de aquecimento e 
arrefecimento urbano eficiente que tenha 
em conta o desenvolvimento de cogeração 
de elevada eficiência e a utilização de 
aquecimento e arrefecimento provenientes 
da produção de calor residual e de fontes 
de energia renováveis em conformidade 
com o disposto nos n.ºs 1, 3, 6 e 7. Na 
medida do possível devem, ao desenvolver 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano, dar preferência à cogeração de 
elevada eficiência em lugar da produção 
exclusiva de calor.
3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as novas instalações de 
produção de electricidade térmica com 
uma potência térmica total superior a 
20 MW:
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a) Disponham de equipamentos que 
permitam a recuperação de calor residual 
por uma unidade de cogeração de elevada 
eficiência; e
b) Estejam implantadas em locais nos 
quais o calor residual possa ser utilizado 
pelos pontos de procura de calor.
Os Estados-Membros devem adoptar os 
critérios de autorização referidos no 
artigo 7.º da Directiva 2009/72/CE, ou 
outros equivalentes, para assegurar o 
cumprimento do disposto no n.º 1. Devem 
assegurar, nomeadamente, que a 
implantação de novas instalações tenha 
em conta a disponibilidade de cargas 
térmicas adequadas para a cogeração em 
conformidade com o anexo VIII.
4. Os Estados-Membros podem 
estabelecer condições para a isenção do 
disposto no n.º 3, quando:
a) Não forem cumpridas as 
condições-limiar em matéria de 
disponibilidade de carga térmica 
estabelecidas no ponto 1 do anexo VIII;
b) O requisito estabelecido no n.º 3, 
alínea b), quanto à localização da 
instalação não possa ser cumprido devido 
à necessidade de implantar a instalação 
na proximidade de um local de 
armazenagem geológica autorizado ao 
abrigo da Directiva 2009/31/CE; ou
c) Uma análise de custos/benefícios 
revelar que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infra-
estruturas, para o fornecimento da mesma 
quantidade de electricidade e calor 
utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento.
Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
recusar essas condições ou apresentar 
sugestões de alterações nos 6 meses 
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seguintes à notificação. Nesse caso, as 
condições de isenção não devem ser 
aplicadas pelo Estado-Membro em causa 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.
5. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a regulamentação nacional 
em matéria de ordenamento territorial 
urbano e rural seja adaptada aos critérios 
de autorização referidos no n.º 3 e 
compatível com os planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento referidos no 
n.º 1.
6. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, quando uma instalação 
existente de produção de electricidade 
com uma potência térmica nominal total 
superior a 20 MW for substancialmente 
renovada ou quando, em conformidade 
com o artigo 21.º da Directiva 
2010/75/CE, forem actualizadas as suas 
condições de licenciamento, seja imposta 
como condição na nova autorização ou 
licença, ou na autorização ou licença 
actualizada, a conversão destinada a 
permitir o seu funcionamento como 
instalação de cogeração de elevada 
eficiência, desde que a instalação esteja 
situada num local onde o calor residual 
possa ser utilizado pelos pontos de 
procura de calor em conformidade com o 
ponto 1 do anexo VIII.
Para efeito das presentes disposições, o 
equipamento das instalações de produção
de electricidade com unidades de captura 
ou armazenamento de carbono não é 
considerado como renovação.
7. Os Estados-Membros podem 
estabelecer condições para a isenção do 
disposto no n.º 6, quando:
a) Não forem cumpridas as 
condições-limiar em matéria de 
disponibilidade de carga térmica 
estabelecidas no ponto 1 do anexo VIII; 
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ou
b) Uma análise de custos/benefícios 
revelar que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infra-
estruturas, para o fornecimento da mesma 
quantidade de electricidade e calor 
utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento.
Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
recusar essas condições ou apresentar 
sugestões de alterações nos 6 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, as 
condições de isenção não devem ser 
aplicadas pelo Estado-Membro em causa 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.
8. Os Estados-Membros devem 
adoptar critérios de autorização, ou 
critérios de licenciamento equivalentes, 
para assegurar que as instalações 
industriais com uma potência térmica 
total superior a 20 MW que produzem 
calor residual, construídas ou 
substancialmente renovadas após [data de 
entrada em vigor da presente directiva], 
procedam à captação e utilização desse 
calor.
Os Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos para assegurar a ligação 
dessas instalações às redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano. 
Podem exigir que as instalações assumam 
o custo de ligação e o custo de 
desenvolvimento das redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
necessárias para transportar até aos 
consumidores o calor residual.
Os Estados-Membros podem fixar 
condições para a isenção do disposto no 
primeiro parágrafo quando:
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a) Não forem cumpridas as 
condições-limiar em matéria de 
disponibilidade de carga térmica 
estabelecidas no ponto 2 do anexo VIII; 
ou
b) Uma análise de custos/benefícios 
revelar que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infra-
estruturas, para o fornecimento da mesma 
quantidade de calor utilizando sistemas 
separados de aquecimento ou 
arrefecimento.
Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
recusar essas condições ou apresentar 
sugestões de alterações nos 6 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, as 
condições de isenção não devem ser 
aplicadas pelo Estado-Membro em causa 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.
9. A Comissão deve estabelecer, até 1 
de Janeiro de 2013, mediante acto 
delegado em conformidade com o 
artigo 18.º, uma metodologia para a 
análise de custos-benefícios referida no 
n.º 4, alínea c), no n.º 7, alínea b), e no n.º 
8, alínea b).
10. Com base nos valores de 
referência harmonizados em matéria de 
eficiência a que se refere o anexo II, 
alínea f), os Estados-Membros devem 
assegurar que a origem da electricidade 
produzida em cogeração de elevada 
eficiência possa ser garantida em 
conformidade com critérios objectivos, 
transparentes e não discriminatórios, 
estabelecidos por cada Estado-Membro. 
Devem assegurar que essa garantia de 
origem cumpra os requisitos e contenha, 
pelo menos, as informações especificadas 
no anexo IX.
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Os Estados-Membros devem reconhecer 
mutuamente as suas garantias de origem, 
exclusivamente enquanto prova das 
informações referidas no presente 
número. A recusa em reconhecer como 
prova uma garantia de origem, 
nomeadamente por motivos relacionados 
com a prevenção de fraudes, deve basear-
se em critérios objectivos, transparentes e 
não discriminatórios. Os 
Estados-Membros devem notificar à 
Comissão essa recusa e a sua justificação. 
Em caso de recusa de reconhecimento de 
uma garantia de origem, a Comissão pode 
adoptar uma decisão no sentido de 
obrigar a parte que emitiu a recusa a 
reconhecer essa garantia, tendo em conta 
designadamente critérios objectivos, 
transparentes e não discriminatórios em 
que se baseia o reconhecimento.
A Comissão deve ser habilitada a 
reexaminar, mediante actos delegados em 
conformidade com o artigo 18.º, os 
valores de referência harmonizados em 
matéria de eficiência estabelecidos na 
Decisão [número da decisão] com base na 
Directiva 2004/8/CE, pela primeira vez até 
1 de Janeiro de 2015 e, em seguida, de dez 
em dez anos.
11. Os Estados-Membros devem 
assegurar que todo o apoio disponível 
para a cogeração seja sujeito à condição 
de a electricidade produzida em cogeração 
de elevada eficiência e o calor residual 
serem efectivamente utilizados para 
alcançar poupanças de energia primária. 
Os Estados-Membros não devem
estabelecer distinção entre a electricidade 
consumida no local e a electricidade 
exportada para a rede. O apoio público à 
cogeração e à produção de aquecimento 
urbano e respectivas redes está sujeito, 
quando aplicável, às regras relativas a 
auxílios estatais.

Or. en
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Justificação

Há que mudar a abordagem global da directiva. Visto que a Comissão não propôs metas 
vinculativas, mas sugeriu, ao invés, uma série de medidas vinculativas, tal diminui a 
flexibilidade dos Estados-Membros, sem garantir, porém, que a meta global de 20% seja 
atingida. Cumpre, portanto, inverter a situação tendo em vista atingir a meta e dar, 
simultaneamente, aos Estados-Membros, a liberdade de escolha entre várias medidas não 
vinculativas.

Alteração 218
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Janeiro de 2014, os 
Estados-Membros devem estabelecer e 
comunicar à Comissão planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento para o 
desenvolvimento do potencial de 
cogeração de elevada eficiência e de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
eficientes, contendo as informações 
previstas no anexo VII. Esses planos 
devem ser actualizados e comunicados à 
Comissão de cinco em cinco anos. Os 
Estados-Membros devem assegurar, 
através do seu quadro regulamentar, que os 
planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento sejam tomados em 
consideração nos planos locais e regionais 
de desenvolvimento, incluindo planos de 
ordenamento territorial urbano e rural, e 
satisfaçam os critérios de concepção 
enunciados no anexo VII.

1. Até 1 de Janeiro de 2014, os 
Estados-Membros devem estabelecer e 
comunicar à Comissão planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento para o 
desenvolvimento do potencial de 
cogeração de elevada eficiência e de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
eficientes.

Os planos nacionais devem identificar:
a) metas nacionais de desenvolvimento de 
cogeração para 2020 anos e os 
correspondentes objectivos intermédios;
b) zonas de promoção de aquecimento 
urbano para as quais a análise 
custo-benefício identificou potencial de 
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cogeração;
c) as informações previstas no anexo VII.

d) Os planos devem basear-se numa 
análise pormenorizada custo-benefício 
para cada um dos investimentos previstos, 
tendo em conta o actual nível de procura 
de calor, e avaliar os diferentes perfis de 
consumo (por exemplo, padrões de 
consumo industrial, residencial ou 
terciário). Além disso, há que considerar 
os diferentes tipos de cogeração (micro, 
para consumo próprio ...) tendo por base 
as especificidades da procura nacional e 
os diferentes padrões de consumo.
e) Esses planos devem ser actualizados e 
comunicados à Comissão de cinco em 
cinco anos. Os Estados-Membros devem 
assegurar, através do seu quadro 
regulamentar, que os planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento sejam 
tomados em consideração nos planos locais 
e regionais de desenvolvimento, incluindo 
planos de ordenamento territorial urbano e 
rural, e satisfaçam os critérios de 
concepção enunciados no anexo VII.

Or. en

Justificação

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Alteração 219
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Janeiro de 2014, os 
Estados-Membros devem estabelecer e 
comunicar à Comissão planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento para o 
desenvolvimento do potencial de 
cogeração de elevada eficiência e de
aquecimento e arrefecimento urbano 
eficientes, contendo as informações 
previstas no anexo VII. Esses planos 
devem ser actualizados e comunicados à 
Comissão de cinco em cinco anos. Os 
Estados-Membros devem assegurar, 
através do seu quadro regulamentar, que 
os planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento sejam tomados em 
consideração nos planos locais e 
regionais de desenvolvimento, incluindo 
planos de ordenamento territorial urbano 
e rural, e satisfaçam os critérios de 
concepção enunciados no anexo VII.

1. Até 1 de Janeiro de 2014, os 
Estados-Membros devem estabelecer e 
comunicar à Comissão mapas nacionais de 
aquecimento e arrefecimento que 
permitam encontrar e desenvolver o
aquecimento e arrefecimento urbano com 
mais eficácia, contendo as informações 
previstas no anexo VII. Esses planos 
devem ser actualizados e comunicados à 
Comissão de cinco em cinco anos.

Or. fi

Alteração 220
Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Janeiro de 2014, os 
Estados-Membros devem estabelecer e 
comunicar à Comissão planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento para o 
desenvolvimento do potencial de 
cogeração de elevada eficiência e de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
eficientes, contendo as informações 
previstas no anexo VII. Esses planos 

1. Até 1 de Janeiro de 2014, os 
Estados-Membros devem estabelecer e 
comunicar à Comissão planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento para o 
desenvolvimento do potencial de 
cogeração de elevada eficiência, incluindo 
a micro e a pequena cogeração, e de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
eficientes, contendo as informações 
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devem ser actualizados e comunicados à 
Comissão de cinco em cinco anos. Os 
Estados-Membros devem assegurar, 
através do seu quadro regulamentar, que os 
planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento sejam tomados em 
consideração nos planos locais e regionais 
de desenvolvimento, incluindo planos de 
ordenamento territorial urbano e rural, e 
satisfaçam os critérios de concepção 
enunciados no anexo VII.

previstas no anexo VII. Esses planos 
devem ser actualizados e comunicados à 
Comissão de cinco em cinco anos. Os 
Estados-Membros devem assegurar, 
através do seu quadro regulamentar, que os 
planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento sejam tomados em 
consideração nos planos locais e regionais 
de desenvolvimento, incluindo planos de 
ordenamento territorial urbano e rural, e 
satisfaçam os critérios de concepção 
enunciados no anexo VII.

Or. en

Alteração 221
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Janeiro de 2014, os 
Estados-Membros devem estabelecer e 
comunicar à Comissão planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento para o 
desenvolvimento do potencial de 
cogeração de elevada eficiência e de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
eficientes, contendo as informações 
previstas no anexo VII. Esses planos 
devem ser actualizados e comunicados à 
Comissão de cinco em cinco anos. Os 
Estados-Membros devem assegurar, 
através do seu quadro regulamentar, que os 
planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento sejam tomados em 
consideração nos planos locais e regionais 
de desenvolvimento, incluindo planos de 
ordenamento territorial urbano e rural, e 
satisfaçam os critérios de concepção 
enunciados no anexo VII.

1. Até 1 de Janeiro de 2016, os 
Estados-Membros devem estabelecer e 
comunicar à Comissão planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento para o 
desenvolvimento do potencial de 
cogeração de elevada eficiência e de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
eficientes, contendo as informações 
previstas no anexo VII. Esses planos 
devem ser actualizados e comunicados à 
Comissão de cinco em cinco anos. Os 
Estados-Membros devem assegurar, 
através do seu quadro regulamentar, que os 
planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento sejam tomados em 
consideração nos planos locais e regionais 
de desenvolvimento, incluindo planos de 
ordenamento territorial urbano e rural, e 
satisfaçam os critérios de concepção 
enunciados no anexo VII.

Or. pl
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Alteração 222
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Janeiro de 2014, os 
Estados-Membros devem estabelecer e 
comunicar à Comissão planos nacionais 
de aquecimento e arrefecimento para o 
desenvolvimento do potencial de 
cogeração de elevada eficiência e de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
eficientes, contendo as informações 
previstas no anexo VII. Esses planos 
devem ser actualizados e comunicados à 
Comissão de cinco em cinco anos.  Os 
Estados-Membros devem assegurar, 
através do seu quadro regulamentar, que os 
planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento sejam tomados em 
consideração nos planos locais e regionais 
de desenvolvimento, incluindo planos de 
ordenamento territorial urbano e rural, e 
satisfaçam os critérios de concepção 
enunciados no anexo VII.

1. Até 1 de Janeiro de 2014, os 
Estados-Membros devem analisar e 
comunicar à Comissão o desenvolvimento 
do potencial de cogeração de elevada 
eficiência e de aquecimento e 
arrefecimento urbano eficientes, contendo 
as informações previstas no anexo VII. 
Essas análises devem ser actualizadas e 
comunicadas à Comissão de cinco em 
cinco anos Os Estados-Membros devem 
assegurar, através do seu quadro 
regulamentar, que os planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento sejam 
tomados em consideração nos planos locais 
e regionais de desenvolvimento, incluindo 
planos de ordenamento territorial urbano e 
rural, e satisfaçam os critérios de 
concepção enunciados no anexo VII.

Or. de

Justificação

A obrigatoriedade de aplicar o plano de nacional de aquecimento e arrefecimento em todos 
os planos de ordenamento territorial, utilização do solo e urbanização representa um enorme 
encargo burocrático e limita consideravelmente a flexibilidade dos decisores a nível regional 
e local.

Alteração 223
Matthias Groote

Proposta de directivas
Artigo 10 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Janeiro de 2014, os 
Estados-Membros devem estabelecer e 
comunicar à Comissão planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento para o 
desenvolvimento do potencial de 
cogeração de elevada eficiência e de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
eficientes, contendo as informações 
previstas no anexo VII. Esses planos 
devem ser actualizados e comunicados à 
Comissão de cinco em cinco anos.  Os 
Estados-Membros devem assegurar, 
através do seu quadro regulamentar, que os 
planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento sejam tomados em 
consideração nos planos locais e regionais 
de desenvolvimento, incluindo planos de 
ordenamento territorial urbano e rural, e 
satisfaçam os critérios de concepção 
enunciados no anexo VII.

1. Até 1 de Janeiro de 2014, os 
Estados-Membros devem estabelecer e 
comunicar à Comissão planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento para o 
desenvolvimento do potencial de 
cogeração de elevada eficiência e de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
eficientes, contendo as informações 
previstas no anexo VII. Assim os encargos 
administrativos serão minimizados. Esses 
planos devem ser actualizados e 
comunicados à Comissão de cinco em 
cinco anos. Os Estados-Membros devem 
assegurar, através do seu quadro 
regulamentar, que os planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento sejam 
tomados em consideração nos planos locais 
e regionais de desenvolvimento, incluindo 
planos de ordenamento territorial urbano e 
rural, e satisfaçam os critérios de 
concepção enunciados no anexo VII. No 
âmbito destes planos de ordenamento 
territorial, importa dar prioridade ao 
potencial de cogeração de elevada 
eficiência.

Or. de

Alteração 224
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para efeitos da avaliação referida no 
n.º 1, os Estados-Membros devem 
proceder a uma análise custo-benefício 
que cubra o seu território e que inclua as 
condições climáticas, a viabilidade 
económica e a adequação técnica, a fim 
de identificar e facilitar a implementação 
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das soluções com melhor relação custo-
eficácia para atender às necessidades de 
aquecimento e arrefecimento.

Or. en

Justificação

Os planos nacionais de desenvolvimento, tal como previsto na proposta de directiva, devem 
conter uma análise custo-benefício que assegure um desenvolvimento coerente, através de um 
planeamento cuidadoso das necessidades térmicas.

Alteração 225
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para desenvolver uma 
infra-estrutura de aquecimento e 
arrefecimento urbano eficiente que tenha 
em conta o desenvolvimento de cogeração 
de elevada eficiência e a utilização de 
aquecimento e arrefecimento provenientes 
da produção de calor residual e de fontes 
de energia renováveis em conformidade 
com o disposto nos n.ºs 1, 3, 6 e 7. Na 
medida do possível devem, ao desenvolver 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano, dar preferência à cogeração de 
elevada eficiência em lugar da produção 
exclusiva de calor.

2. Com base nas avaliações referidas nos 
n.ºs 1 e 1-A, os Estados-Membros devem 
adoptar as medidas necessárias para 
desenvolver uma infra-estrutura de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
eficiente que tenha em conta o 
desenvolvimento de cogeração de elevada 
eficiência e a utilização de aquecimento e 
arrefecimento provenientes da produção de 
calor residual e de fontes de energia 
renováveis em conformidade com o 
disposto nos n.ºs 1, 3, 6 e 8. Na medida do 
possível devem, ao desenvolver redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano, dar 
preferência à cogeração de elevada 
eficiência em lugar da produção exclusiva 
de calor sempre que o calor seja produzido 
em instalações de combustão.

Or. en

Alteração 226
Judith A. Merkies
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Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para desenvolver uma 
infra-estrutura de aquecimento e 
arrefecimento urbano eficiente que tenha 
em conta o desenvolvimento de cogeração 
de elevada eficiência e a utilização de 
aquecimento e arrefecimento provenientes 
da produção de calor residual e de fontes 
de energia renováveis em conformidade 
com o disposto nos n.ºs 1, 3, 6 e 7. Na 
medida do possível devem, ao desenvolver 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano, dar preferência à cogeração de 
elevada eficiência em lugar da produção 
exclusiva de calor.

2. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para desenvolver uma 
infra-estrutura de aquecimento e 
arrefecimento urbano eficiente que tenha 
em conta o desenvolvimento de cogeração 
de elevada eficiência, incluindo a micro e 
a pequena cogeração, e a utilização de 
aquecimento e arrefecimento provenientes 
da produção de calor residual e de fontes 
de energia renováveis em conformidade 
com o disposto nos n.ºs 1, 3, 6 e 7. Na 
medida do possível devem, ao desenvolver 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano, dar preferência à cogeração de 
elevada eficiência em lugar da produção 
exclusiva de calor.

Or. en

Alteração 227
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para desenvolver uma 
infra-estrutura de aquecimento e 
arrefecimento urbano eficiente que tenha 
em conta o desenvolvimento de cogeração 
de elevada eficiência e a utilização de 
aquecimento e arrefecimento provenientes 
da produção de calor residual e de fontes 
de energia renováveis em conformidade 
com o disposto nos n.ºs 1, 3, 6 e 7. Na 
medida do possível devem, ao desenvolver 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano, dar preferência à cogeração de 
elevada eficiência em lugar da produção 

2. Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas necessárias para apoiar uma 
infra-estrutura de aquecimento e 
arrefecimento urbano eficiente que tenha 
em conta o desenvolvimento de cogeração 
de elevada eficiência e a utilização de 
aquecimento e arrefecimento provenientes 
da produção de calor residual e de fontes 
de energia renováveis em conformidade 
com o disposto nos n.ºs 1, 3, 6 e 7. Na 
medida do possível devem, ao desenvolver 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano, dar preferência à cogeração de 
elevada eficiência em lugar da produção 
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exclusiva de calor. exclusiva de calor.

Or. pl

Alteração 228
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as novas instalações de produção 
de electricidade térmica com uma potência 
térmica total superior a 20 MW:

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que quando as novas instalações de 
produção de electricidade térmica com uma 
potência térmica total superior a 20 MW 
forem concebidas:

Or. fi

Alteração 229
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
todas as novas instalações de produção de 
electricidade térmica com uma potência 
térmica total superior a 20 MW:

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nas zonas de promoção com
potencial de cogeração identificadas nos 
termos do n.º 2, todas as novas instalações 
de produção de electricidade térmica com 
uma potência térmica total superior a 20 
MW:

Or. en

Alteração 230
Holger Krahmer
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Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
todas as novas instalações de produção de 
electricidade térmica com uma potência 
térmica total superior a 20 MW:

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, ao projectar novas instalações de 
produção de electricidade térmica com uma 
potência térmica total superior a 20 MW,
sejam feitos estudos sobre a viabilidade 
técnica e económica para criar uma 
central eléctrica com equipamentos que 
permitam a recuperação de calor residual 
através de uma unidade de cogeração de 
elevada eficiência.

Or. en

Alteração 231
Pavel Poc

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
todas as novas instalações de produção de 
electricidade térmica com uma potência 
térmica total superior a 20 MW:

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, sempre que seja viável dos pontos de 
vista técnico, socioeconómico e comercial, 
todas as novas instalações de produção de 
electricidade térmica com uma potência 
térmica total superior a 20 MW sejam 
dotadas de equipamento que permita a 
recuperação de calor residual através de 
uma unidade de cogeração de elevada 
eficiência. 
Os Estados-Membros devem assegurar 
que a disponibilidade de pontos de 
procura de calor é tida em conta, entre 
outros critérios, no momento de decidir a 
localização de instalações de produção de 
electricidade térmica.

Or. en
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Justificação

A presente alteração deixa claro que só devem ser implementados projetos que sejam técnica 
e economicamente viáveis.  Por outro lado, a decisão sobre a localização de instalações deve 
terem conta os pontos de procura de calor, embora este não deva ser o único critério.  Os 
Estados-Membros devem também considerar outros critérios como, por exemplo, a 
segurança, no caso das centrais nucleares, da localização de gasodutos e das centrais 
eléctricas alimentadas a gás, etc.

Alteração 232
Miroslav Ouzký

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
todas as novas instalações de produção de 
electricidade térmica com uma potência 
térmica total superior a 20 MW:

Os Estados-Membros devem assegurar que 
todas as novas instalações de produção de 
electricidade térmica com uma potência 
térmica total superior a 20 MW, excluindo 
as centrais nucleares:

Or. en

Justificação

As regras de exclsão devem ter em conta as especificidades das centrais de energia nuclear, 
que operam com um elevado factor de carga. Devido ao factor de carga e à procura limitada 
de calor de perfis demográficos, essas centrais não produzem a proporção de calor para 
geração de electricidade necessária para satisfazer as necessidades da cogeração de elevada 
eficiência previstas nos n.ºs 3 e 6. Todas as instalações nucleares devem ser totalmente 
excluídas dos requisitos, visto que não satisfazem os requisitos de cogeração de elevada 
eficiência.

Alteração 233
Pavel Poc

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Disponham de equipamentos que 
permitam a recuperação de calor residual 

Suprimido
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por uma unidade de cogeração de elevada 
eficiência; bem como

Or. en

Alteração 234
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Disponham de equipamentos que
permitam a recuperação de calor residual 
por uma unidade de cogeração de elevada 
eficiência; bem como

a) Disponham de equipamentos que 
permitam a recuperação de calor residual 
por uma unidade de cogeração de elevada 
eficiência; ou

Or. pl

Alteração 235
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A relação custo-eficácia e a 
viabilidade técnica da sua construção 
sejam investigadas;

Or. fi

Alteração 236
Pavel Poc

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Estejam implantadas em locais nos 
quais o calor residual possa ser utilizado 
pelos pontos de procura de calor.

Suprimido

Or. en

Alteração 237
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Estejam implantadas em locais nos 
quais o calor residual possa ser utilizado 
pelos pontos de procura de calor.

b) Seja feito um esforço para as implantar 
em locais nos quais o calor residual possa 
ser utilizado pelos pontos de procura de 
calor.

Or. fi

Alteração 238
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adoptar os 
critérios de autorização referidos no 
artigo 7.º da Directiva 2009/72/CE, ou 
outros equivalentes, para assegurar o 
cumprimento do disposto no n.º 1. Devem 
assegurar, nomeadamente, que a 
implantação de novas instalações tenha em 
conta a disponibilidade de cargas térmicas 
adequadas para a cogeração em 
conformidade com o anexo VIII.

Os Estados-Membros devem adoptar os 
critérios de autorização referidos no 
artigo 7.º da Directiva 2009/72/CE, ou 
outros equivalentes, para assegurar o 
cumprimento do disposto no n.º 1. Devem 
assegurar, nomeadamente, que a 
implantação de novas instalações tenha em 
conta a disponibilidade de cargas térmicas 
adequadas para a cogeração em 
conformidade com a avaliação referida no 
n.º 1.
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Or. en

Alteração 239
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adoptar os 
critérios de autorização referidos no 
artigo 7.º da Directiva 2009/72/CE, ou 
outros equivalentes, para assegurar o 
cumprimento do disposto no n.º 1. Devem 
assegurar, nomeadamente, que a 
implantação de novas instalações tenha 
em conta a disponibilidade de cargas 
térmicas adequadas para a cogeração em 
conformidade com o anexo VIII.

Os Estados-Membros devem adoptar os 
critérios de autorização referidos no 
artigo 7.º da Directiva 2009/72/CE, ou 
outros equivalentes, para assegurar o 
cumprimento do disposto no n.º 1.

Or. fi

Alteração 240
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adoptar os 
critérios de autorização referidos no 
artigo 7.º da Directiva 2009/72/CE, ou 
outros equivalentes, para assegurar o 
cumprimento do disposto no n.º 1. Devem 
assegurar, nomeadamente, que a 
implantação de novas instalações tenha em 
conta a disponibilidade de cargas térmicas 
adequadas para a cogeração em 
conformidade com o anexo VIII.

Os Estados-Membros devem adoptar os 
critérios de autorização referidos no 
artigo 7.º da Directiva 2009/72/CE, ou 
outros equivalentes, para assegurar o 
cumprimento do disposto no n.º 1. Devem 
assegurar, nomeadamente, que a 
implantação de novas instalações tenha em 
conta a disponibilidade de cargas térmicas 
adequadas suplementares para a cogeração 
em conformidade com o anexo VIII.

Or. pl
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Alteração 241
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem incluir nos 
seus critérios de autorização, ou de 
licenciamento equivalentes, condições 
para a isenção do disposto no primeiro 
parágrafo sempre que:
a) Uma análise de custo-benefício 
realizada para a instalação individual 
revele que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em 
infra-estruturas, para o fornecimento da 
mesma quantidade de electricidade e calor 
utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento; ou
b) O requisito estabelecido na alínea b) do 
primeiro parágrafo relativo à localização 
da instalação não possa ser cumprido 
devido à necessidade de implantar a 
instalação na proximidade de um local de 
armazenagem geológica autorizado ao 
abrigo da Directiva 2009/31/CE.

Or. en

Alteração 242
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 



AM\882705PT.doc 37/146 PE475.852v02-00

PT

condições de isenção.

Or. en

Alteração 243
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem 
estabelecer condições para a isenção do 
disposto no n.º 3, quando:

Suprimido

a) Não forem cumpridas as condições-
limiar em matéria de disponibilidade de 
carga térmica estabelecidas no ponto 1 do 
anexo VIII;
b) O requisito estabelecido no n.º 3, alínea 
b), quanto à localização da instalação não 
possa ser cumprido devido à necessidade 
de implantar a instalação na proximidade 
de um local de armazenagem geológica 
autorizado ao abrigo da Directiva 
2009/31/CE; or
c) Uma análise de custos/benefícios 
revelar que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infra-
estruturas, para o fornecimento da mesma 
quantidade de electricidade e calor 
utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento.
Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
recusar essas condições ou apresentar 
sugestões de alterações nos 6 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, as 
condições de isenção não devem ser 
aplicadas pelo Estado-Membro em causa 
enquanto a Comissão não tiver 
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expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.

Or. en

Alteração 244
Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem estabelecer
condições para a isenção do disposto no 
n.º 3, quando:

Os Estados-Membros estabelecem
condições para a isenção do disposto no 
n.º 3, quando:

Or. en

Justificação

As instalações CHP têm de ser economicamente viáveis. Nos casos em que não sejam 
economicamente viáveis, poderiam ser mais apropriadas outrasmedidas de eficiência 
energética e deviam ainda ser diponibilizados recursos financeiros, tendo em vista o recurso 
a outras medidas de eficiência energética.

Alteração 245
Pavel Poc

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem estabelecer
condições para a isenção do disposto no 
n.º 3, quando:

Para garantir que apenas são 
implementados os projectos com o 
potencial técnico e vantagens positivas 
sócio-económicas e para as empresas, os 
Estados-Membros  estabelecem condições 
para a isenção do disposto no n.º 3, 
quando:

Or. en
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Justificação

A presente alteração deixa claro que deve ser obrigatório para os Estados-Membros
estabelecer condições comuns para a isenção da obrigação CPH de garantir que não sejam 
implementados os projectos que não sejam sólidos do ponto de vista económico ou técnico.

Alteração 246
Miroslav Ouzký

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem estabelecer
condições para a isenção do disposto no 
n.º 3, quando:

Os Estados-Membros estabelecem
condições para a isenção do disposto no 
n.º 3, quando:

Or. en

Justificação

A presente alteração deixa claro que deve ser obrigatório para os Estados-Membros
estabelecer condições comuns para a isenção da obrigação CPH, caso não sejam cumpridas 
as obrigações previstas nas alíneas a), b) e c) do presente número. Cumpre garantir que não 
sejam implementados os projectos que não sejam sólidos do ponto de vista económico ou 
técnico.

Alteração 247
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Não forem cumpridas as 
condições-limiar em matéria de 
disponibilidade de carga térmica 
estabelecidas no ponto 1 do anexo VIII;

Suprimido

Or. fi
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Alteração 248
Pavel Poc

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Não forem cumpridas as 
condições-limiar em matéria de 
disponibilidade de carga térmica 
estabelecidas no ponto 1 do anexo VIII;

a) Uma análise de custos/benefícios 
revelar que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em 
infra-estruturas, para o fornecimento da 
mesma quantidade de electricidade e calor 
utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento;

Or. en

Justificação

A presente alteração deixa claro que deve ser obrigatório para os Estados-Membros
estabelecer condições comuns para a isenção da obrigação CPH de garantir que não sejam 
implementados os projectos que não sejam sólidos do ponto de vista económico ou técnico.

Alteração 249
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O requisito estabelecido no n.º 3, alínea 
b), quanto à localização da instalação não 
possa ser cumprido devido à necessidade 
de implantar a instalação na proximidade 
de um local de armazenagem geológica 
autorizado ao abrigo da Directiva 
2009/31/CE; ou

Suprimido

Or. fi
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Alteração 250
Pavel Poc

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O requisito estabelecido no n.º 3, alínea 
b), quanto à localização da instalação não 
possa ser cumprido devido à necessidade 
de implantar a instalação na proximidade 
de um local de armazenagem geológica 
autorizado ao abrigo da Directiva 
2009/31/CE; ou

b) A instalação estiver implantada na 
proximidade de um local de armazenagem 
geológica autorizado ao abrigo da 
Directiva;  ou

Or. en

Justificação

A presente alteração deixa claro que deve ser obrigatório para os Estados-Membros
estabelecer condições comuns para a isenção da obrigação CPH de garantir que não sejam 
implementados os projectos que não sejam sólidos do ponto de vista económico ou técnico.

Alteração 251
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma análise de custos/benefícios 
revelar que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infra-
estruturas, para o fornecimento da mesma 
quantidade de electricidade e calor 
utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento.

Suprimido

Or. fi
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Alteração 252
Pavel Poc

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma análise de custos/benefícios 
revelar que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infra-
estruturas, para o fornecimento da mesma 
quantidade de electricidade e calor 
utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração deixa claro que deve ser obrigatório para os Estados-Membros
estabelecer condições comuns para a isenção da obrigação CPH de garantir que não sejam 
implementados os projectos que não sejam sólidos do ponto de vista económico ou técnico.

Alteração 253
Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma análise de custos/benefícios revelar 
que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infra-estruturas, 
para o fornecimento da mesma quantidade 
de electricidade e calor utilizando sistemas 
separados de aquecimento ou 
arrefecimento.

c) Uma análise de custos/benefícios revelar 
que os custos não permitem um retorno 
competitivos do investimento, tendo em 
conta  os custos ao longo de todo o ciclo 
de vida, incluindo custos de investimento 
em infra-estruturas, para o fornecimento da 
mesma quantidade de electricidade e calor 
utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento.

Or. en
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Justificação

As instalações CHP têm de ser economicamente viáveis. Nos casos em que não sejam 
economicamente viáveis, poderiam ser mais apropriadas outrasmedidas de eficiência 
energética e deviam ainda ser diponibilizados recursos financeiros, tendo em vista o recurso 
a outras medidas de eficiência energética.

Alteração 254
Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Forem autorizadas centrais 
eléctricas a gás e a carvão de elevada 
eficiência por motivos económicos ou 
para assegurar a estabilidade das redes 
sem unidades de cogeração.

Or. de

Justificação

Além da utilização de cogeração, os Estados-Membros deveriam conceder às novas centrais 
eléctricas a gás e a carvão de elevada eficiência os mesmos direitos por motivos económicos 
e para assegurar a estabilidade das redes. A disposição prevista no projecto de directiva da 
Comissão relativa ao controlo das isenções não é suficiente neste caso.

Alteração 255
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
recusar essas condições ou apresentar 
sugestões de alterações nos 6 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, as 
condições de isenção não devem ser 

Suprimido
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aplicadas pelo Estado-Membro em causa 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.

Or. fi

Alteração 256
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
recusar essas condições ou apresentar 
sugestões de alterações nos 6 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, as 
condições de isenção não devem ser 
aplicadas pelo Estado-Membro em causa 
enquanto a Comissão não tiver
expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.

Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2016 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
apresentar sugestões de alterações nos 6 
meses seguintes à notificação. Nesses 
casos, as condições de isenção devem ser 
aplicadas pelo Estado-Membro em causa 
até a Comissão aprovar as condições 
alteradas.

Or. pl

Alteração 257
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a regulamentação nacional em 
matéria de ordenamento territorial 
urbano e rural seja adaptada aos critérios 
de autorização referidos no n.º 3 e 
compatível com os planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento referidos no 

Suprimido
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n.º 1.

Or. en

Alteração 258
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a regulamentação nacional em matéria 
de ordenamento territorial urbano e rural 
seja adaptada aos critérios de autorização 
referidos no n.º 3 e compatível com os 
planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento referidos no n.º 1.

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a regulamentação nacional em matéria 
de ordenamento territorial urbano e rural 
dos Estados-Membros tenha em devida 
conta a produção, distribuição e 
utilização eficientes de energia.

Or. fi

Alteração 259
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a regulamentação nacional em matéria 
de ordenamento territorial urbano e rural 
seja adaptada aos critérios de autorização 
referidos no n.º 3 e compatível com os 
planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento referidos no n.º 1.

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a regulamentação nacional em matéria 
de ordenamento territorial urbano e rural 
seja adaptada aos critérios de autorização 
referidos no n.º 3 e tenha em devida conta 
os planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento referidos no n.º 1.

Or. de

Justificação

A obrigatoriedade de aplicar o plano de nacional de aquecimento e arrefecimento em todos 
os planos de ordenamento territorial, utilização do solo e urbanização representa um enorme
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encargo burocrático e limita consideravelmente a flexibilidade dos decisores a nível regional 
e local.

Alteração 260
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma instalação existente de 
produção de electricidade com uma 
potência térmica nominal total superior a 
20 MW for substancialmente renovada ou 
quando, em conformidade com o 
artigo 21.º da Directiva 2010/75/CE, forem 
actualizadas as suas condições de 
licenciamento, seja imposta como condição 
na nova autorização ou licença, ou na 
autorização ou licença actualizada, a 
conversão destinada a permitir o seu 
funcionamento como instalação de 
cogeração de elevada eficiência, desde que 
a instalação esteja situada num local onde 
o calor residual possa ser utilizado pelos 
pontos de procura de calor em 
conformidade com o ponto 1 do 
anexo VIII.

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma instalação existente de 
produção de electricidade com uma 
potência térmica nominal total superior a 
20 MW for substancialmente renovada ou 
quando, em conformidade com o artigo 
21.º da Directiva 2010/75/CE, forem 
actualizadas as suas condições de 
licenciamento, seja imposta como condição 
na nova autorização ou licença, ou na 
autorização ou licença actualizada, a 
conversão destinada a permitir o seu 
funcionamento como instalação de 
cogeração de elevada eficiência.

Or. en

Alteração 261
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma instalação existente de 
produção de electricidade com uma 

6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma instalação existente de 
produção de electricidade com uma 
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potência térmica nominal total superior a 
20 MW for substancialmente renovada ou 
quando, em conformidade com o 
artigo 21.º da Directiva 2010/75/CE, forem 
actualizadas as suas condições de 
licenciamento, seja imposta como condição 
na nova autorização ou licença, ou na 
autorização ou licença actualizada, a 
conversão destinada a permitir o seu 
funcionamento como instalação de 
cogeração de elevada eficiência, desde que 
a instalação esteja situada num local onde o 
calor residual possa ser utilizado pelos 
pontos de procura de calor em 
conformidade com o ponto 1 do 
anexo VIII.

potência térmica nominal total superior a 
20 MW for substancialmente renovada ou 
quando, em conformidade com o 
artigo 21.º da Directiva 2010/75/CE, forem 
actualizadas as suas condições de 
licenciamento, seja imposta como condição 
na nova autorização ou licença, ou na 
autorização ou licença actualizada, a 
conversão destinada a permitir o seu 
funcionamento como instalação de 
cogeração de elevada eficiência, desde que 
a investigação tenha demonstrado a sua 
eficácia em termos de custo e que a 
instalação esteja situada num local onde o 
calor residual possa ser utilizado.

Or. fi

Alteração 262
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma instalação existente de 
produção de electricidade com uma 
potência térmica nominal total superior a 
20 MW for substancialmente renovada ou 
quando, em conformidade com o 
artigo 21.º da Directiva 2010/75/CE, forem 
actualizadas as suas condições de 
licenciamento, seja imposta como condição 
na nova autorização ou licença, ou na 
autorização ou licença actualizada, a 
conversão destinada a permitir o seu 
funcionamento como instalação de 
cogeração de elevada eficiência, desde que 
a instalação esteja situada num local onde 
o calor residual possa ser utilizado pelos 
pontos de procura de calor em 
conformidade com o ponto 1 do 

6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nas zonas de promoção com 
potencial de cogeração identificadas nos 
termos do n.º2, quando uma instalação 
existente de produção de electricidade com 
uma potência térmica nominal total 
superior a 20 MW for substancialmente 
renovada ou quando, em conformidade 
com o artigo 21.º da Directiva 2010/75/CE,
forem actualizadas as suas condições de 
licenciamento, a viabilidade técnica e 
económica seja imposta como condição 
preferencial na nova autorização ou 
licença, ou na autorização ou licença 
actualizada, a conversão destinada a 
permitir o seu funcionamento como 
instalação de cogeração de elevada 
eficiência, desde que a instalação esteja 
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anexo VIII. situada num local em que haja uma 
procura estável e de longo prazo de calor.
Para efeito das presentes disposições, o 
equipamento das instalações de produção 
de electricidade com unidades de captura 
ou armazenamento de carbono não é 
considerado como renovação.

Or. en

Justificação

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Alteração 263
Pavel Poc

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma instalação existente de 
produção de electricidade com uma 
potência térmica nominal total superior a 
20 MW for substancialmente renovada ou 
quando, em conformidade com o 
artigo 21.º da Directiva 2010/75/CE, forem 
actualizadas as suas condições de 
licenciamento, seja imposta como condição 
na nova autorização ou licença, ou na 
autorização ou licença actualizada, a 
conversão destinada a permitir o seu 
funcionamento como instalação de 

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma instalação existente de 
produção de electricidade com uma 
potência térmica nominal total superior a 
20 MW for substancialmente renovada ou 
quando, em conformidade com o 
artigo 21.º da Directiva 2010/75/CE, forem 
actualizadas as suas condições de 
licenciamento, seja imposta como condição 
na nova autorização ou licença, ou na 
autorização ou licença actualizada, a 
conversão destinada a permitir o seu 
funcionamento como instalação de 
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cogeração de elevada eficiência, desde que 
a instalação esteja situada num local onde 
o calor residual possa ser utilizado pelos 
pontos de procura de calor em 
conformidade com o ponto 1 do 
anexo VIII.

cogeração de elevada eficiência, desde que 
esse projecto, com cogeração de elevada 
eficiência, seja viável dos pontos de vista 
técnico, socioeconómico e comercial.

Or. en

Alteração 264
Miroslav Ouzký

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma instalação existente de 
produção de electricidade com uma 
potência térmica nominal total superior a 
20 MW for substancialmente renovada ou 
quando, em conformidade com o 
artigo 21.º da Directiva 2010/75/CE, forem 
actualizadas as suas condições de 
licenciamento, seja imposta como condição 
na nova autorização ou licença, ou na 
autorização ou licença actualizada, a 
conversão destinada a permitir o seu 
funcionamento como instalação de 
cogeração de elevada eficiência, desde que 
a instalação esteja situada num local onde o 
calor residual possa ser utilizado pelos 
pontos de procura de calor em 
conformidade com o ponto 1 do 
anexo VIII.

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma instalação existente de 
produção de electricidade com uma 
potência térmica nominal total superior a 
20 MW, com excepção de centrais 
nucleares, for substancialmente renovada 
ou quando, em conformidade com o 
artigo 21.º da Directiva 2010/75/CE, forem 
actualizadas as suas condições de 
licenciamento, seja imposta como condição 
na nova autorização ou licença, ou na 
autorização ou licença actualizada, a 
conversão destinada a permitir o seu 
funcionamento como instalação de 
cogeração de elevada eficiência, desde que 
a instalação esteja situada num local onde o 
calor residual possa ser utilizado pelos 
pontos de procura de calor em 
conformidade com o ponto 1 do 
anexo VIII.

Or. en

Justificação

As regras de exclsão devem ter em conta as especificidades das centrais de energia nuclear, 
que operam com um elevado factor de carga. Devido ao factor de carga e à procura limitada 
de calor de perfis demográficos, essas centrais não produzem a proporção de calor para 
geração de electricidade necessária para satisfazer as necessidades da cogeração de elevada 
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eficiência previstas nos n.ºs 3 e 6. Todas as instalações nucleares devem ser totalmente 
excluídas dos requisitos, visto que não satisfazem os requisitos de cogeração de elevada 
eficiência.

Alteração 265
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma instalação existente de 
produção de electricidade com uma 
potência térmica nominal total superior a 
20 MW for substancialmente renovada ou 
quando, em conformidade com o 
artigo 21.º da Directiva 2010/75/CE, forem 
actualizadas as suas condições de 
licenciamento, seja imposta como 
condição na nova autorização ou licença, 
ou na autorização ou licença actualizada, a 
conversão destinada a permitir o seu 
funcionamento como instalação de 
cogeração de elevada eficiência, desde que 
a instalação esteja situada num local onde 
o calor residual possa ser utilizado pelos 
pontos de procura de calor em 
conformidade com o ponto 1 do 
anexo VIII.

6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma instalação existente de 
produção de electricidade com uma 
potência térmica nominal total superior a 
20 MW for substancialmente renovada ou 
quando, em conformidade com o 
artigo 21.º da Directiva 2010/75/CE, forem 
actualizadas as suas condições de 
licenciamento, seja tomada em 
consideração, com base numa análise da 
relação custo-eficácia e da sua utilização
na nova autorização ou licença, ou na 
autorização ou licença actualizada, a 
conversão destinada a permitir o seu 
funcionamento como instalação de 
cogeração de elevada eficiência.

Or. pl

Alteração 266
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeito das presentes disposições, o 
equipamento das instalações de produção 

Suprimido
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de electricidade com unidades de captura 
ou armazenamento de carbono não é 
considerado como renovação.

Or. de

Alteração 267
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 6 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem incluir nos 
seus critérios de autorização, ou de 
licenciamento equivalentes, condições 
para a isenção do disposto no primeiro 
parágrafo sempre que uma análise de 
custo-benefício realizada para a 
instalação individual revele que os custos 
são superiores aos benefícios em 
comparação com os custos ao longo de 
todo o ciclo de vida, incluindo custos de 
investimento em infra-estruturas, para o 
fornecimento da mesma quantidade de 
electricidade e calor utilizando sistemas 
separados de aquecimento ou 
arrefecimento.

Or. en

Alteração 268
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 6 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 
condições de isenção.
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Or. en

Alteração 269
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros podem 
estabelecer condições para a isenção do 
disposto no n.º 6, quando:

Suprimido

a) Não forem cumpridas as 
condições-limiar em matéria de 
disponibilidade de carga térmica 
estabelecidas no ponto 1 do anexo VIII; 
ou
b) Uma análise de custos/benefícios 
revelar que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infra-
estruturas, para o fornecimento da mesma 
quantidade de electricidade e calor 
utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento.
Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
recusar essas condições ou apresentar 
sugestões de alterações nos 6 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, as 
condições de isenção não devem ser 
aplicadas pelo Estado-Membro em causa 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.

Or. en

Alteração 270
Karl-Heinz Florenz
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Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 7 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem estabelecer
condições para a isenção do disposto no 
n.º 6, quando:

Os Estados-Membros estabelecem
condições para a isenção do disposto no 
n.º 6, quando:

Or. en

Justificação

As instalações CHP têm de ser economicamente viáveis. Nos casos em que não sejam 
economicamente viáveis, poderiam ser mais apropriadas outrasmedidas de eficiência 
energética e deviam ainda ser diponibilizados recursos financeiros, tendo em vista o recurso 
a outras medidas de eficiência energética.

Alteração 271
Pavel Poc

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 7 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem estabelecer
condições para a isenção do disposto no 
n.º 6, quando:

Para garantir que apenas são 
implementados os projectos com o 
potencial técnico e vantagens positivas 
sócio-económicas e para as empresas, os 
Estados-Membros  estabelecem condições 
para a isenção do disposto no n.º 6, 
quando:

Or. en

Justificação

Em consonância com a alteração ao artigo 10.º, n.º 7, a presente alteração deixa claro que 
deve ser obrigatório para os Estados-Membros estabelecer condições comuns para a isenção 
da obrigação CPH de garantir que não sejam implementados os projectos que não sejam 
sólidos do ponto de vista económico ou técnico.
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Alteração 272
Miroslav Ouzký

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 7 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem estabelecer
condições para a isenção do disposto no 
n.º 6, quando:

Os Estados-Membros estabelecem
condições para a isenção do disposto no
n.º 6, quando:

Or. en

Justificação

Em consonância com a alteração ao artigo 10.º, n.º 7, a presente alteração deixa claro que 
deve ser obrigatório para os Estados-Membros estabelecer condições comuns para a isenção 
da obrigação CPH se as alíneas a) e b) do presente número não forem cumpridas. Há que 
impedir a implementação dos projectos que não sejam sólidos do ponto de vista económico 
ou técnico.

Alteração 273
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Não forem cumpridas as 
condições-limiar em matéria de 
disponibilidade de carga térmica 
estabelecidas no ponto 1 do anexo VIII; 
ou

Suprimido

Or. fi

Alteração 274
Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Uma análise de custos/benefícios revelar 
que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infra-estruturas, 
para o fornecimento da mesma quantidade 
de electricidade e calor utilizando sistemas 
separados de aquecimento ou 
arrefecimento.

b) Uma análise de custos/benefícios revelar 
que os custos não permitem um retorno 
competitivos do investimento, tendo em 
conta  os custos ao longo de todo o ciclo 
de vida, incluindo custos de investimento 
em infra-estruturas, para o fornecimento da 
mesma quantidade de electricidade e calor 
utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento.

.

Or. en

Justificação

As instalações CHP têm de ser economicamente viáveis. Nos casos em que não sejam 
economicamente viáveis, poderiam ser mais apropriadas outrasmedidas de eficiência 
energética e deviam ainda ser disponibilizados recursos financeiros, tendo em vista o recurso 
a outras medidas de eficiência energética.

Alteração 275
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
recusar essas condições ou apresentar 
sugestões de alterações nos 6 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, as 
condições de isenção não devem ser 
aplicadas pelo Estado-Membro em causa 
enquanto a Comissão não tiver
expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.

Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2016 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
apresentar sugestões de alterações nos 6 
meses seguintes à notificação. Nesses 
casos, as condições de isenção devem ser 
aplicadas pelo Estado-Membro em causa 
até a Comissão aprovar as condições 
alteradas.

Or. pl
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Alteração 276
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros devem adoptar 
critérios de autorização, ou critérios de 
licenciamento equivalentes, para assegurar 
que as instalações industriais com uma 
potência térmica total superior a 20 MW 
que produzem calor residual, construídas 
ou substancialmente renovadas após [data 
de entrada em vigor da presente directiva], 
procedam à captação e utilização desse 
calor.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fi

Alteração 277
Pavel Poc

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adoptar 
critérios de autorização, ou critérios de 
licenciamento equivalentes, para assegurar 
que as instalações industriais com uma 
potência térmica total superior a 20 MW 
que produzem calor residual, construídas 
ou substancialmente renovadas após [data 
de entrada em vigor da presente directiva], 
procedam à captação e utilização desse 
calor.

Os Estados-Membros devem adoptar 
critérios de autorização, ou critérios de 
licenciamento equivalentes, para assegurar 
que as instalações industriais com uma 
potência térmica total superior a 20 MW 
que produzem calor residual, construídas 
ou substancialmente renovadas após [data 
de entrada em vigor da presente directiva], 
procedam à captação e utilização desse 
calor, sempre que tal projecto seja 
avaliado e considerado viável dos pontos 
de vista económico e técnico.

Or. en
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Justificação

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Alteração 278
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos para assegurar a ligação 
dessas instalações às redes de aquecimento 
e arrefecimento urbano. Podem exigir que 
as instalações assumam o custo de ligação 
e o custo de desenvolvimento das redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
necessárias para transportar até aos 
consumidores o calor residual.

Os Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos para assegurar a ligação 
dessas instalações às redes de aquecimento 
e arrefecimento urbano caso tal se afigure 
racional do ponto de vista da relação 
custo-eficácia. Podem exigir que as 
instalações assumam o custo de ligação e o 
custo de desenvolvimento das redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
necessárias para transportar até aos 
consumidores o calor residual.

Or. fi

Alteração 279
Pavel Poc

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos para assegurar a ligação 
dessas instalações às redes de aquecimento 

Os Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos para assegurar a ligação 
dessas instalações às redes de aquecimento 
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e arrefecimento urbano. Podem exigir que 
as instalações assumam o custo de ligação 
e o custo de desenvolvimento das redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
necessárias para transportar até aos 
consumidores o calor residual.

e arrefecimento urbano. Os 
Estados-Membros garantem a repartição 
justa entre os intervenientes envolvidos do
custo de ligação e do custo de 
desenvolvimento das redes de aquecimento 
e arrefecimento urbano necessárias para 
transportar até aos consumidores o calor 
residual.

Or. en

Justificação

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Alteração 280
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos para assegurar a ligação 
dessas instalações às redes de aquecimento 
e arrefecimento urbano. Podem exigir que 
as instalações assumam o custo de ligação 
e o custo de desenvolvimento das redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
necessárias para transportar até aos 
consumidores o calor residual.

Os Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos, tendo em conta a gestão 
técnica e do equilíbrio económico da rede 
de aquecimento urbana (DHN), para 
assegurar a ligação dessas instalações às 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano. Podem exigir que as instalações 
assumam o custo de ligação e o custo de 
desenvolvimento das redes de aquecimento 
e arrefecimento urbano necessárias para 
transportar até aos consumidores o calor 
residual.

Or. en
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Alteração 281
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos para assegurar a ligação 
dessas instalações às redes de aquecimento 
e arrefecimento urbano. Podem exigir que 
as instalações assumam o custo de ligação 
e o custo de desenvolvimento das redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
necessárias para transportar até aos 
consumidores o calor residual.

Os Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos para assegurar a ligação 
dessas instalações às redes de aquecimento 
e arrefecimento urbano caso haja procura 
de aquecimento ou arrefecimento nestas 
redes. Podem exigir que as instalações 
assumam o custo de ligação e o custo de 
desenvolvimento das redes de aquecimento 
e arrefecimento urbano necessárias para 
transportar até aos consumidores o calor 
residual.

Or. pl

Alteração 282
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem fixar
condições para a isenção do disposto no 
primeiro parágrafo quando:

Os Estados-Membros podem incluir nos 
seus critérios de autorização, ou de 
licenciamento equivalentes, condições 
para a isenção do disposto no primeiro 
parágrafo sempre que uma análise de 
custo-benefício realizada para a 
instalação individual revele que os custos 
são superiores aos benefícios em 
comparação com os custos ao longo de 
todo o ciclo de vida, incluindo custos de 
investimento em infra-estruturas, para o 
fornecimento da mesma quantidade de 
electricidade e calor utilizando sistemas 
separados de aquecimento ou 
arrefecimento.
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Or. en

Alteração 283
Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem fixar
condições para a isenção do disposto no 
primeiro parágrafo quando:

Os Estados-Membros fixam condições 
para a isenção do disposto no primeiro 
parágrafo quando:

Or. en

Justificação

As instalações CHP têm de ser economicamente viáveis. Nos casos em que não sejam 
economicamente viáveis, poderiam ser mais apropriadas outrasmedidas de eficiência 
energética e deviam ainda ser diponibilizados recursos financeiros, tendo em vista o recurso 
a outras medidas de eficiência energética.

Alteração 284
Pavel Poc

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem fixar
condições para a isenção do disposto no 
primeiro parágrafo quando:

Os Estados-Membros fixam condições 
para a isenção do disposto no primeiro 
parágrafo quando:

Or. en

Justificação

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
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CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Alteração 285
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Não forem cumpridas as 
condições-limiar em matéria de 
disponibilidade de carga térmica 
estabelecidas no ponto 2 do anexo VIII; 
ou

Suprimido

Or. en

Alteração 286
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Não forem cumpridas as 
condições-limiar em matéria de 
disponibilidade de carga térmica 
estabelecidas no ponto 2 do anexo VIII; 
ou

Suprimido

Or. fi

Alteração 287
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Uma análise de custos/benefícios 
revelar que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em 
infra-estruturas, para o fornecimento da 
mesma quantidade de calor utilizando 
sistemas separados de aquecimento ou 
arrefecimento.

Suprimido

Or. en

Alteração 288
Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma análise de custos/benefícios revelar 
que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infra-estruturas, 
para o fornecimento da mesma quantidade 
de calor utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento.

b) Uma análise de custos/benefícios revelar 
que os custos não permitem um retorno 
competitivos do investimento, tendo em 
conta  os custos ao longo de todo o ciclo 
de vida, incluindo custos de investimento 
em infra-estruturas, para o fornecimento da 
mesma quantidade de electricidade e calor 
utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento.

Or. en

Justificação

As instalações CHP têm de ser economicamente viáveis. Nos casos em que não sejam 
economicamente viáveis, poderiam ser mais apropriadas outrasmedidas de eficiência 
energética e deviam ainda ser disponibilizados recursos financeiros, tendo em vista o recurso 
a outras medidas de eficiência energética.

Alteração 289
Oreste Rossi
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Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 
condições de isenção. A Comissão pode
recusar essas condições ou apresentar 
sugestões de alterações nos 6 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, as 
condições de isenção não devem ser 
aplicadas pelo Estado-Membro em causa 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.

Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 
condições de isenção.

Or. en

Alteração 290
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
recusar essas condições ou apresentar 
sugestões de alterações nos 6 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, as 
condições de isenção não devem ser 
aplicadas pelo Estado-Membro em causa 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.

Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2016 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
apresentar sugestões de alterações nos 6 
meses seguintes à notificação. Nesses 
casos, as condições de isenção devem ser 
aplicadas pelo Estado-Membro em causa 
até a Comissão aprovar as condições 
alteradas.

Or. pl

Alteração 291
Oreste Rossi
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Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão deve estabelecer, até 1 de 
Janeiro de 2013, mediante acto delegado 
em conformidade com o artigo 18.º, uma 
metodologia para a análise de 
custos-benefícios referida no n.º 4, alínea 
c), no n.º 7, alínea b), e no n.º 8, alínea b).

9. A Comissão deve estabelecer, até 1 de 
Janeiro de 2013, mediante acto delegado 
em conformidade com o artigo 18.º, uma 
metodologia nos termos do Anexo VIII 
para a análise de custos-benefícios 
abrangendo todo o território de um 
Estado-Membro referida no n.º 1-A e para 
a  análise custo-benefício das instalações 
individuais referida no n.º 3, no n.º 6 e no 
n.º 8.

Or. en

Alteração 292
Pavel Poc

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão deve estabelecer, até 1 de 
Janeiro de 2013, mediante acto delegado 
em conformidade com o artigo 18.º, uma 
metodologia para a análise de 
custos-benefícios referida no n.º 4, alínea 
c), no n.º 7, alínea b), e no n.º 8, alínea b).

9. A Comissão deve estabelecer, até 1 de 
Janeiro de 2013, mediante acto delegado 
em conformidade com o artigo 18.º, uma 
metodologia para a análise de 
custos-benefícios referida no n.º 4, alínea 
c), no n.º 7, alínea b), e no n.º 8, alínea b).
A metodologia deve ser definida em 
consulta com as partes interessadas. Tal 
metodologia deve ter em conta tanto as 
perspectivas financeiras sócio-económicas 
como das empresas.

Or. en

Justificação

É necessário assegurar que um projeto de CHP é, não só viável do ponto de vista 
sócio-económico, mas também financeiramente vantajoso para os investidores envolvidos. A 
CHP por si só não deve ser um objectivo.  A metodologia para a análise custo-benefício deve 
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incluir estas perspectivas e ser definida com a participação dos investidores..

Alteração 293
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 10 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ser habilitada a 
reexaminar, mediante actos delegados em 
conformidade com o artigo 18.º, os valores 
de referência harmonizados em matéria de 
eficiência estabelecidos na Decisão 
[número da decisão] com base na Directiva 
2004/8/CE, pela primeira vez até 1 de 
Janeiro de 2015 e, em seguida, de dez em 
dez anos.

Tendo em conta o desenvolvimento 
técnico e a inovação, a Comissão deve ser 
habilitada a reexaminar, mediante actos 
delegados em conformidade com o 
artigo 18.º, os valores de referência 
harmonizados em matéria de eficiência 
estabelecidos na Decisão [número da 
decisão] com base na Directiva 2004/8/CE, 
pela primeira vez até 1 de Janeiro de 2015 
e, em seguida, de dez em dez anos.

Or. fi

Alteração 294
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todo o apoio disponível para a 
cogeração seja sujeito à condição de a 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência e o calor residual serem 
efectivamente utilizados para alcançar 
poupanças de energia primária. Os 
Estados-Membros não devem estabelecer 
distinção entre a electricidade consumida 
no local e a electricidade exportada para a 
rede. O apoio público à cogeração e à 
produção de aquecimento urbano e 
respectivas redes está sujeito, quando 

11. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todo o apoio disponível para a 
cogeração seja sujeito à condição de a 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência e o calor residual serem 
efectivamente utilizados para alcançar 
poupanças de energia primária. Os 
Estados-Membros não devem estabelecer 
distinção entre a electricidade consumida 
no local e a electricidade exportada para a 
rede. O apoio público à cogeração e à 
produção de aquecimento urbano e 
respectivas redes está sujeito, quando 
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aplicável, às regras relativas a auxílios 
estatais.

aplicável, às regras relativas a auxílios 
estatais.

efficient district heating network Para os projectos de biomassa, o apoio à 
alta eficiência e outros incentivos 
específicos para a biomassa podem ser 
cumulativos. Pelo contrário, não será 
prestado qualquer apoio aos 
investimentos na produção individual / 
descentralizada de energia, se tal implicar 
a desconexão de uma rede de 
aquecimento urbano( DHN) eficiente.

Or. en

Alteração 295
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem elaborar um 
inventário dos dados, em conformidade
com o anexo X, em relação a todas as 
instalações que realizam a queima de 
combustíveis com potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW 
e instalações que realizam a refinação de 
óleo mineral e de gás no respectivo 
território. Esse inventário deve ser 
actualizado de três em três anos. Os dados 
anuais específicos da instalação contidos 
nesses inventários devem ser facultados à 
Comissão, a pedido desta. Os 
Estados-Membros devem incluir um 
resumo não confidencial que contenha 
informações agregadas dos inventários 
nos relatórios a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 2.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Há que mudar a abordagem global da directiva. Visto que a Comissão não propôs metas 
vinculativas, mas sugeriu, ao invés, uma série de medidas vinculativas, tal diminui a 
flexibilidade dos Estados-Membros, sem garantir, porém, que a meta global de 20% seja 
atingida. Cumpre, portanto, inverter a situação tendo em vista atingir a meta e dar, 
simultaneamente, aos Estados-Membros, a liberdade de escolha entre várias medidas não 
vinculativas.

Alteração 296
János Áder

Proposta de directiva
Artigo 11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem elaborar um 
inventário dos dados, em conformidade 
com o anexo X, em relação a todas as 
instalações que realizam a queima de 
combustíveis com potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW e 
instalações que realizam a refinação de 
óleo mineral e de gás no respectivo 
território. Esse inventário deve ser 
actualizado de três em três anos. Os dados 
anuais específicos da instalação contidos 
nesses inventários devem ser facultados à 
Comissão, a pedido desta. Os 
Estados-Membros devem incluir um 
resumo não confidencial que contenha 
informações agregadas dos inventários nos 
relatórios a que se refere o artigo 19.º, n.º 
2.

Os Estados-Membros devem elaborar um 
inventário dos dados, em conformidade 
com o anexo X, em relação a todas as 
instalações que realizam a queima de 
combustíveis com potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW. 
Esse inventário deve ser actualizado de três 
em três anos. Os dados anuais específicos 
da instalação contidos nesses inventários 
devem ser facultados à Comissão, a pedido 
desta. Os Estados-Membros devem incluir 
um resumo não confidencial que contenha 
informações agregadas dos inventários nos 
relatórios a que se refere o artigo 19.º, n.º 
2.

Or. en

Alteração 297
János Áder
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Proposta de directiva
Artigo 11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem elaborar um 
inventário dos dados, em conformidade 
com o anexo X, em relação a todas as 
instalações que realizam a queima de 
combustíveis com potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW e 
instalações que realizam a refinação de 
óleo mineral e de gás no respectivo 
território. Esse inventário deve ser 
actualizado de três em três anos. Os dados 
anuais específicos da instalação contidos 
nesses inventários devem ser facultados à 
Comissão, a pedido desta. Os 
Estados-Membros devem incluir um 
resumo não confidencial que contenha 
informações agregadas dos inventários nos 
relatórios a que se refere o artigo 19.º, n.º 
2.

Os Estados-Membros devem elaborar um 
inventário dos dados, em conformidade 
com o anexo X, em relação a todas as 
instalações que realizam a queima de 
combustíveis com potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW. 
Esse inventário deve ser actualizado de três 
em três anos. Os dados anuais específicos 
da instalação contidos nesses inventários 
devem ser facultados à Comissão, a pedido 
desta. Os Estados-Membros devem incluir 
um resumo não confidencial que contenha 
informações agregadas dos inventários nos 
relatórios a que se refere o artigo 19.º, n.º 
2.

Or. en

Alteração 297
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem elaborar um 
inventário dos dados, em conformidade 
com o anexo X, em relação a todas as 
instalações que realizam a queima de 
combustíveis com potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW e 
instalações que realizam a refinação de 
óleo mineral e de gás no respectivo 
território. Esse inventário deve ser 
actualizado de três em três anos. Os dados 
anuais específicos da instalação contidos 
nesses inventários devem ser facultados à 

Os Estados-Membros devem elaborar um 
inventário dos dados, em conformidade 
com o anexo X, em relação a todas as 
instalações que realizam a queima de 
combustíveis com potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW 
no respectivo território. Esse inventário 
deve ser actualizado de três em três anos. 
Os dados anuais específicos da instalação 
contidos nesses inventários devem ser 
facultados à Comissão, a pedido desta. Os 
Estados-Membros devem incluir um 
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Comissão, a pedido desta. Os 
Estados-Membros devem incluir um 
resumo não confidencial que contenha 
informações agregadas dos inventários nos 
relatórios a que se refere o artigo 19.º, n.º 
2.

resumo não confidencial que contenha 
informações agregadas dos inventários nos 
relatórios a que se refere o artigo 19.º, n.º 
2.

Or. it

Justificação

A proposta de directiva compara erradamente o sector de refinaria ao sector de produção de 
electricidade, o que é completamente incorrecto.

Alteração 298
Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros garantem que 
os  recursos do lado da procura, tal como 
a resposta à procura, podem ser 
introduzidos como parte do sistema de 
gestão energética.

Or. en

Alteração 299
Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros tomam 
medidas para assegurar que os 
distribuidores de energia dão prioridade à 
distribuição de energia proveniente de 
fontes renováveis, como definido no 
artigo 2.º, n.º 6, da Directiva 2010/31/EU. 
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Or. en

Alteração 300
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem autorizar 
elementos dos regimes e estruturas 
tarifárias com uma finalidade social para 
o transporte e distribuição de energia de 
rede, desde que quaisquer efeitos 
perturbadores na rede de transporte e 
distribuição sejam reduzidos ao mínimo 
necessário e não sejam 
desproporcionados em relação à 
finalidade social.

Suprimido

Or. pl

Alteração 301
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar a 
eliminação dos incentivos nas tarifas de 
transporte e de distribuição que aumentem 
desnecessariamente a quantidade de 
energia distribuída ou transportada. A este 
respeito, em conformidade com o 
artigo 3.º, n.º 2, da Directiva 2009/72/CE e 
com o artigo 3.º, n.º 2, da Directiva 
2009/73/CE, os Estados-Membros podem 
impor obrigações de serviço público em 
matéria de eficiência energética às 
empresas que operam nos sectores da 
electricidade e do gás.

4. Os Estados-Membros devem assegurar a 
eliminação dos incentivos nas tarifas de 
transporte e de distribuição que aumentem 
desnecessariamente a quantidade de 
energia distribuída ou transportada.
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Or. pl

Alteração 302
Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar a 
eliminação dos incentivos nas tarifas de 
transporte e de distribuição que aumentem 
desnecessariamente a quantidade de 
energia distribuída ou transportada. A este 
respeito, em conformidade com o 
artigo 3.º, n.º 2, da Directiva 2009/72/CE e 
com o artigo 3.º, n.º 2, da Directiva 
2009/73/CE, os Estados-Membros podem 
impor obrigações de serviço público em 
matéria de eficiência energética às 
empresas que operam nos sectores da 
electricidade e do gás.

4. Os Estados-Membros devem assegurar a 
eliminação dos incentivos nas tarifas de 
transporte e de distribuição que aumentem 
desnecessariamente a quantidade de 
energia distribuída ou transportada, ou dos 
que possam obstar à participação da 
resposta à procura, nos serviços de 
compensação e nos serviços auxiliares. A 
este respeito, em conformidade com o 
artigo 3.º, n.º 2, da Directiva 2009/72/CE e 
com o artigo 3.º, n.º 2, da Directiva 
2009/73/CE, os Estados-Membros podem 
impor obrigações de serviço público em 
matéria de eficiência energética às 
empresas que operam nos sectores da 
electricidade e do gás.

Or. en

Alteração 303
Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, sem prejuízo dos requisitos relativos à 
manutenção da fiabilidade e da segurança 
da rede, e com base em critérios 
transparentes e não discriminatórios 
definidos pelas autoridades nacionais 
competentes, os operadores de redes de 

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, sem prejuízo dos requisitos relativos à 
manutenção da fiabilidade e da segurança 
da rede, e com base em critérios 
transparentes e não discriminatórios 
definidos pelas autoridades nacionais 
competentes e em conformidade com os 
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transporte e operadores de redes de 
distribuição presentes no seu território:

critérios harmonizados a nível da UE, os 
operadores de redes de transporte e 
operadores de redes de distribuição 
presentes no seu território:

Or. en

Alteração 304
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 Além disso, os Estados-Membros podem 
tomar medidas para tarifas de aquisição a 
longo prazo e de forma contínua, se 
adequado numa escala decrescente, no 
caso de electricidade produzida a partir de 
unidades de cogeração de pequena 
dimensão e de micro-cogeração.

Or. en

Justificação

A produção descentralizada de  electricidade, até ao nível do cidadão, é agora uma 
realidade. Deve ser facilitado o acesso à rede da electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência e por unidades de micro-cogeração. Estados-Membros devem, por isso, 
tomar medidas para tarifas de aquisição para unidades de micro-cogeração de alta 
eficiência. Essas tarifas de aquisição podem ser reduzidas de forma planeada ao longo do 
tempo.

Alteração 305
Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades reguladoras 
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nacionais incentivam a resposta à 
procura, de modo a participarem de uma 
forma não discriminatória paralelamente 
ao fornecimento em mercados locais ou 
regionais de energia e em mercados de 
reservas terciárias, se necessário, 
exigindo que as autoridades reguladoras 
nacionais e os ORT definam as 
especificações técnicas para a 
participação em mercados de energia e de 
reservas terciárias, com base nos 
requisitos técnicos desses mercados e nas 
capacidades de resposta à procura. 
O caderno de encargos para a resposta à 
procura participante nos mercados de 
energia e de reservas terciárias incluem 
especificações razoáveis sobre:
a) O número mínimo de capacidade de 
kW necessário para a participação;
b) A metodologia de medição de 
referência;
c) O número mínimo de capacidade de 
kW necessário para a participação
d) A duração da activação da resposta à 
procura; 
e) O momento da activação da resposta à 
procura;
f) O calendário para a activação da 
resposta à procura;
g) Os requisitos de telemetria;
h) Os requisitos em matéria de sanções;
i) A frequência da activação da resposta à 
procura;
j) Os intervalos entre as activações;
k) O prazo de duração do concurso;
l) A opção de compra relativamente à 
capacidade positiva ou negativa;
m) Os pagamentos em função de 
disponibilidades;
O potencial de resposta à procura deve ser 
tido plenamente em conta sempre que se 
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apliquem medidas de adequação da 
capacidade nacional de energia ou outras 
medidas relacionadas com a segurança 
energética. Ao implementar sistemas de 
adequação da capacidade, os 
Estados-Membros devem assegurar que o 
potencial de contribuição da resposta à 
procura seja totalmente tido em conta.

Or. en

Justificação

Without appropriate market participation rules (tender requirements) it is impossible for 
demand side resources to participate in the markets.  This in turn blocks the markets 
competition from the demand side and blocks new entrants.  In markets such as the UK and 
France, where tender specifications have been adjusted to fit demand side resources, Demand 
Response is being established now on a commercial level.  Adding this article to the Energy 
Efficiency Directive would therefore be a powerful, one-step measure, toward substantially 
forwarding the active participation of European consumers in the electricity markets, 
ensuring that they also are able to benefit financially from Smart Grid rollout.

Alteração 306
Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-B. Os Estados-Membros adoptam um 
plano de acção de resposta à procura para 
a promoção e implantação da resposta à 
procura, no contexto de planos de acção 
futuros para a implementação de redes 
inteligentes. O plano deve incluir a 
implementação de especificações técnicas 
adequadas que permitam a participação 
da resposta à procura agregada de 
energia e dos mercados de reservas 
terciárias. Os Estados-Membros
comunicam à Comissão, até 31 de 
Dezembro de 2013 e, posteriormente, de 
dois em dois anos, as medidas 
implementadas com vista a cumprir os 
objectivos estabelecidos no presente 
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número.

Or. en

Justificação

Os mercados da energia e as infra-estrutura dos Estados-Membros variam muito. Por 
conseguinte, deveriam dispor da possibilidade de definir qual é para eles a melhor forma de 
garantir a resposta à procura, a participação de terceiros e a concorrência no mercado.  
Este aspecto garantirá a possibilidade aos consumidores finais de beneficiarem do controlo 
dos seus períodos de consumo, na medida em que tal seja razoável e viável num determinado 
Estado-Membro.

Alteração 307
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Tendo em vista alcançar um elevado 
grau de competência técnica, objectividade 
e fiabilidade, os Estados-Membros devem 
assegurar que, até 1 de Janeiro de 2014, 
sejam disponibilizados sistemas de 
certificação ou sistemas de qualificação 
equivalentes aos fornecedores de serviços 
energéticos, de auditorias energéticas e de 
medidas de melhoria da eficiência 
energética, incluindo aos instaladores de 
componentes de edifícios, definidos no 
artigo 2.º, n.º 9, da Directiva 2010/31/UE.

1. Tendo em vista alcançar um elevado 
grau de competência técnica, objectividade 
e fiabilidade, os Estados-Membros devem 
assegurar que, até 1 de Janeiro de 2014, 
são disponibilizados sistemas de 
qualificação aos fornecedores de serviços 
energéticos, de auditorias energéticas e de 
medidas de melhoria da eficiência 
energética, incluindo aos instaladores de 
componentes de edifícios, definidos no 
artigo 2.º, n.º 9, da Directiva 2010/31/UE.
Os Estados-Membros analisam se os seus 
respectivos sistemas de ensino e de 
reconversão abrangem os conhecimentos 
necessários.

Or. en

Justificação

Em vários Estados-Membros já existem sistemas eficientes de formação profissional e de 
formação contínua.  Esses sistemas garantem que as medidas relativas ao aumento da 
eficiência energética, à orientação em termos de energia e aos serviços energéticos já são 
levadas a cabo a um nível elevado de qualificação. Por conseguinte, deve ficar claro que os 
Estados-Membros podem basear as acções nos sistemas de qualificação / quadros de
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regulamentação existentes.

Alteração 308
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Tendo em vista alcançar um elevado 
grau de competência técnica, objectividade 
e fiabilidade, os Estados-Membros devem 
assegurar que, até 1 de Janeiro de 2014, 
sejam disponibilizados sistemas de 
certificação ou sistemas de qualificação 
equivalentes aos fornecedores de serviços 
energéticos, de auditorias energéticas e de 
medidas de melhoria da eficiência 
energética, incluindo aos instaladores de 
componentes de edifícios, definidos no 
artigo 2.º, n.º 9, da Directiva 2010/31/UE.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 309
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Renate Sommer

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
disponibilizar ao público os sistemas de 
certificação ou sistemas de qualificação 
equivalentes referidos no n.º 1 e cooperar 
entre si e com a Comissão na comparação 
e no reconhecimento desses sistemas.

2. Os Estados-Membros devem 
disponibilizar ao público os sistemas de 
qualificação equivalentes referidos no n.º 1 
e trabalhar na comparação e no 
reconhecimento desses sistemas. Tal não 
prejudica o disposto na 
Directiva 2005/36/CE.
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Or. en

Justificação

A Directiva 2005/36/CE estabelece requisitos para o reconhecimento das qualificações 
profissionais. Cumpre deixar claro que os debates sobre o reconhecimento das qualificações 
não irão interferir com a Directiva 2005/36/CE.

Alteração 310
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
disponibilizar ao público os sistemas de 
certificação ou sistemas de qualificação 
equivalentes referidos no n.º 1 e cooperar 
entre si e com a Comissão na comparação e 
no reconhecimento desses sistemas.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 311
Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Informação e formação

1. Os Estados-Membros garantem que a 
informação sobre os mecanismos de 
eficiência energética disponíveis e os 
quadros financeiro e jurídico seja 
transparente e divulgada, de forma ampla 
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e activa, junto dos consumidores, 
construtores, arquitectos, engenheiros, 
auditores ambientais e instaladores de 
componentes de edifícios, na acepção da 
Directiva 2010/31/UE. Devem garantir 
que os bancos e outras instituições 
financeiras se encontrem informados 
quanto às possibilidades de participarem, 
incluindo através da criação de parcerias 
público-privadas, no financiamento de 
medidas de melhoria da eficiência 
energética.
2. Os Estados-Membros criam condições e 
incentivos adequados para que os 
operadores de mercado prestem 
informação e aconselhamento 
apropriados e específicos em matéria de  
eficiência energética aos consumidores de 
energia.
3. Os Estados-Membros asseguram que os 
dados dos contadores inteligentes 
constituem uma base detalhada para o 
aconselhamento.
4. Os Estados-Membros desenvolvem, 
com a participação dos interessados, 
incluindo as autoridades locais e 
regionais, programas adequados de 
informação, sensibilização e formação 
destinados a informar os cidadãos quanto 
aos benefícios e às modalidades práticas 
decorrentes das medidas destinadas a 
melhorar a eficiência energética.
5. A Comissão deve assegurar o 
intercâmbio e a ampla divulgação de 
informação sobre as melhores práticas em 
matéria de poupança de energia nos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 312
Dan Jørgensen
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Proposta de directiva
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Informação e formação

1. Os Estados-Membros garantem que a 
informação sobre os mecanismos de 
eficiência energética disponíveis e os 
quadros financeiro e jurídico seja 
transparente e divulgada, de forma ampla 
e activa, junto de todos os agentes de 
mercado relevantes, incluindo 
consumidores, construtores, arquitectos, 
engenheiros, auditores ambientais e 
instaladores de componentes de edifícios, 
na acepção da Directiva 2010/31/UE. Os 
Estados-Membros garantem que os 
bancos e outras instituições financeiras se 
encontrem informados quanto às 
possibilidades de participarem, incluindo 
através da criação de parcerias 
público-privadas, no financiamento de 
medidas de melhoria da eficiência 
energética. O mais tardar um ano após a 
entrada em vigor da presente legislação, 
os Estados-Membros apresentam à 
Comissão um plano sobre as iniciativas 
que contam empreender, a disponibilidade 
de informação sobre os mecanismos de 
eficiência energética e os quadros 
jurídicos e financeiros.
2. Os Estados-Membros criam condições e 
incentivos adequados para que os 
operadores de mercado prestem 
informação e aconselhamento 
apropriados e específicos aos 
consumidores de energia sobre eficiência 
energética.
3. Os Estados-Membros desenvolvem, 
com a participação dos interessados, 
incluindo as autoridades locais e 
regionais, programas adequados de 
informação, sensibilização e formação 
destinados a informar os cidadãos quanto 



PE475.852v02-00 80/146 AM\882705PT.doc

PT

aos benefícios e às modalidades práticas 
decorrentes das medidas destinadas a 
melhorar a eficiência energética.
4. A Comissão deve assegurar o 
intercâmbio e a ampla divulgação de 
informação sobre as melhores práticas em 
matéria de poupança de energia nos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Informação e formação são fundamentais para a eficiência energética. Os Estados-Membros
não devem poder eximir-se à sua responsabilidade neste domínio. É importante que os 
Estados-Membros elaborem planos concretos para a consecução dos seus objectivos de 
eficiência energética.

Alteração 313
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem promover do 
seguinte modo o mercado dos serviços 
energéticos e o acesso das pequenas e
médias empresas a esse mercado:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.).

Alteração 314
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

e-A) Exigindo que as autoridades públicas 
tenham em conta o recurso a contratos de 
desempenho energético (CDE) sempre 
que procedam à renovação de edifícios.

Or. en

Alteração 315
Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Verificando, juntamente com a 
Comissão, o funcionamento do mercado, 
na perspectiva de possíveis distorções de 
mercado resultantes da entrada no 
mercado de serviços de energia de 
distribuidores de energia ou de empresas 
de venda de energia a retalho.

Or. en

Alteração 316
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

Promovendo financeiramente os serviços 
energéticos para agregados familiares 
com baixos rendimentos

Or. de

Alteração 317
Peter Liese, Renate Sommer
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Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem avaliar e 
adoptar medidas adequadas para eliminar 
os obstáculos regulamentares e não 
regulamentares à eficiência energética, 
nomeadamente no que respeita:

As autoridades competentes dos
Estados-Membros devem avaliar e adoptar 
medidas adequadas para eliminar os 
obstáculos regulamentares e não 
regulamentares à eficiência energética, 
nomeadamente no que respeita:

Or. en

Alteração 318
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Os Estados-Membros devem criar os 
respectivos programas de apoio para que 
os custos das medidas de melhoria da 
eficiência energética dos edifícios não 
sejam onerados aos arrendatários com 
baixos rendimentos.

Or. de

Alteração 319
Peter Liese, Renate Sommer, Anne Delvaux, Miroslav Ouzký, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A)  Às disposições relativas a edifícios 
classificados que o sejam oficialmente por 
serem parte de determinado ambiente ou 
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devido ao seu valor arquitectónico ou 
histórico particular, com vista a dar aos 
proprietários maior flexibilidade para 
implementar medidas de eficiência 
energética para esses edifícios em 
conformidade com as práticas de 
conservação geralmente aceites, 
nomeadamente, isolamento térmico da 
camada externa (paredes, telhado, 
janelas), tendo em conta uma ponderação 
equilibrada entre a preservação cultural e 
a eficiência energética.

Or. en

Justificação

Os proprietários de imóveis devem dispor de uma maior flexibilidade nas suas decisões para 
implementar medidas de eficiência energética nos seus edifícios.

Alteração 320
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) À supressão de preços regulados que 
não traduzam os custos.

Or. en

Alteração 321
Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A ) Às disposições legislativas e 
regulamentares, bem como às práticas 
administrativas, em matéria de aquisições, 
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instalação, autorização e ligação à rede de 
geradores de energia de pequenas 
dimensões, com vista a assegurar que as 
famílias não se vejam impedidas de 
utilizar micro-tecnologias para produzir 
energia. 

Or. en

Alteração 322
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A avaliação dos obstáculos e das 
medidas referidos no n.º 1 deve ser 
comunicada à Comissão no primeiro 
relatório complementar a que se refere o 
artigo 19.º, n.º 2.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 323
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Devem ser conferidos poderes à 
Comissão para adoptar um acto delegado, 
em conformidade com o artigo 18.º, a fim 
de estabelecer o sistema de 
reconhecimento mútuo das poupanças de 
energia alcançadas ao abrigo dos regimes 
nacionais de obrigação de eficiência 

Suprimido
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energética referidos no artigo 6.º, n.º 9.

Or. fi

Justificação

Um sistema de reconhecimento mútuo de poupança de energia seria pesado a nível 
administrativo e implicaria custos substanciais.

Alteração 324
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O mais tardar seis meses a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
directiva, a Comissão adopta uma decisão 
visando a redução do número de licenças, 
nos termos do artigo 9.º da Directiva 
2003/87/CE,  em 1,4 mil milhões de 
licenças, de modo a manter os incentivos 
ao investimento nas medidas de eficiência 
energética e tecnologias de baixo teor de 
carbono e o nível de ambição previsto na 
Directiva 2003/87/CE.       

Or. en

Justificação

Impõe-se compensar a menor procura de licenças RCLE resultantes da aplicação da presente 
directiva e do objectivo de poupança de energia de 20% para restaurar o mecanismo de 
preços para os níveis previstos na avaliação de impacto, com base na qual a Directiva 
2003/87/CE foi adoptada, e manter os incentivos aos investimentos em medidas de eficiência 
energética e tecnologias energéticas com baixo teor de carbono em instalações abrangidas 
pelo RCLE.

Alteração 325
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov
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Proposta de directiva
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Montantes

1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 
107.º e 108.º do Tratado, os 
Estados-Membros instituem um ou mais 
fundos para subsidiar a disponibilização 
de programas e de outras medidas de 
melhoria da eficiência energética e 
promover o desenvolvimento de um 
mercado de medidas de melhoria da 
eficiência energética. Essas medidas 
podem incluir a promoção de auditorias 
energéticas, instrumentos financeiros 
para a poupança de energia e apoio à 
reabilitação profunda de edifícios, 
especialmente para famílias de baixos 
rendimentos. O fundo pode, entre outras 
fontes, incluir as receitas geradas pela 
venda em leilão no âmbito do RCLE, o 
financiamento dos Fundos Estruturais e 
de Coesão, bem como eventuais 
contribuições financeiras decorrentes dos 
regimes de obrigação referidos no artigo 
6. º da presente directiva.
2. Os fundos são utilizados para atrair o 
investimento privado na eficiência 
energética, através de garantias de 
empréstimos e outros mecanismos de 
engenharia financeira.
3. Sempre que os fundos subsidiem a 
aplicação de medidas de melhoria da 
eficiência energética, o acesso a estes deve 
ser condicionado ao resultado efectivo de 
poupança de energia ou melhoria da 
eficiência energética. Esse resultado deve 
ser comprovado de forma adequada, por 
exemplo, mediante certificados de 
desempenho energético para edifícios ou 
rótulos energéticos para produtos.
4. Os fundos prestam também assistência 
técnica a terceiros, nomeadamente, a 
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consumidores, PME e outros investidores, 
para apoiar a penetração no mercado de 
programas e de medidas de eficiência 
energética de boa qualidade. 
5. Os fundos podem ser associados a 
agências ou programas que ajudem a 
direccionar as verbas para projectos 
adequados e a desempenhar as funções 
descritas nos n.ºs 3 e 4.

Or. en

Justificação

As facilidades de assistência financeira e técnica são instrumentos necessários para eliminar 
as barreiras existentes que impedem a adopção de medidas de eficiência energética no 
mercado.

Alteração 326
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 30 de Abril de cada ano, os 
Estados-Membros devem apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados no 
sentido do cumprimento dos objectivos 
nacionais de eficiência energética, em 
conformidade com o anexo XIV, ponto 1.

1. Até 30 de Abril de cada ano, os 
Estados-Membros devem apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados no 
sentido do cumprimento dos seus 
objectivos nacionais vinculativos de 
eficiência energética, em conformidade 
com o anexo XIV, ponto 1.

Or. en

Alteração 327
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Até 30 de Abril de cada ano, os 
Estados-Membros devem apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados no 
sentido do cumprimento dos objectivos 
nacionais de eficiência energética, em 
conformidade com o anexo XIV, ponto 1.

1. Até 30 de Abril de cada ano, os 
Estados-Membros devem apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados no 
sentido do cumprimento dos objectivos 
nacionais vinculativos de eficiência 
energética, em conformidade com o 
anexo XIV, ponto 1.

Or. en

Alteração 328
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 30 de Abril de cada ano, os 
Estados-Membros devem apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados no 
sentido do cumprimento dos objectivos 
nacionais de eficiência energética, em 
conformidade com o anexo XIV, ponto 1.

1. Até 30 de Abril de cada ano, os 
Estados-Membros devem apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados no 
sentido do cumprimento dos objectivos 
nacionais de eficiência energética, em 
conformidade com o anexo XIV, ponto 1.
De dois em dois anos, os relatórios 
nacionais devem ser acompanhados de 
informações complementares, em 
conformidade com o anexo XIV, ponto 2.

Or. en

Justificação

Há que mudar a abordagem global da directiva. Visto que a Comissão não propôs metas 
vinculativas, mas sugeriu, ao invés, uma série de medidas vinculativas, tal diminui a 
flexibilidade dos Estados-Membros, sem garantir, porém, que a meta global de 20% seja 
atingida. Cumpre, portanto, inverter a situação tendo em vista atingir a meta e dar, 
simultaneamente, aos Estados-Membros, a liberdade de escolha entre várias medidas não 
vinculativas.
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Alteração 329
Kriton Arsenis

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 30 de Abril de cada ano, os 
Estados-Membros devem apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados no 
sentido do cumprimento dos objectivos 
nacionais de eficiência energética, em 
conformidade com o anexo XIV, ponto 1.

1. Até 30 de Abril de cada ano, os 
Estados-Membros devem apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados no 
sentido do cumprimento dos seus 
objectivos nacionais vinculativos de 
eficiência energética, em conformidade 
com o anexo XIV, ponto 1.

Or. en

Alteração 330
Peter Liese, Anne Delvaux

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até 30 de Abril de 2014, e posteriormente 
de três em três anos, os Estados-Membros
devem apresentar relatórios 
complementares com informações sobre
as políticas nacionais de eficiência 
energética, planos de acção, programas e 
medidas aplicados ou planeados a nível 
nacional, regional e local para melhorar a 
eficiência energética com vista a cumprir 
os objectivos nacionais de eficiência 
energética referidos no artigo 3.º, n.º 1. Os 
relatórios devem ser complementados com 
estimativas actualizadas do consumo 
global esperado de energia primária em 
2020, bem como dos níveis estimados de 
consumo de energia primária nos sectores 
indicados no anexo XIV, ponto 1.

2. Até 31 de Dezembro de 2013, o mais 
tardar, os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão planos nacionais de 
eficiência energética que descrevam como 
os Estados-Membros tencionam cumprir
os objectivos nacionais de eficiência 
energética referidos no artigo 3.°, n.° 1. A 
Comissão deve avaliar esses planos e pode 
recusá-los ou propor alterações aos 
mesmos. De dois em dois anos, os 
Estados-Membros devem apresentar à 
Comissão um relatório sobre a aplicação 
dos seus planos nacionais de eficiência 
energética. Os relatórios devem ser 
complementados com estimativas 
actualizadas do consumo global esperado 
de energia primária em 2020, bem como 
dos níveis estimados de consumo de 
energia primária nos sectores indicados no 
anexo XIV, ponto 1. A Comissão deve 
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disponibilizar, o mais tardar em 30 
Setembro 2013, um modelo que sirva de 
orientação para os relatórios 
complementares. Este modelo deve ser 
adoptado em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 20.º, n.º 2. Os relatórios 
complementares devem, em qualquer 
caso, incluir as informações especificadas 
no anexo XIV. Ao definirem os seus 
planos nacionais de eficiência energética, 
os Estados-Membros devem tomar em 
consideração medidas de eficiência 
energética rentáveis e o risco de fugas de 
carbono.
Ao definirem os seus objectivos nacionais 
de eficiência energética, os 
Estados-Membros garantem  a promoção 
de uma abordagem do sistema, por 
exemplo, de iluminação, a nível nacional, 
tendo em vista incentivar o recurso ao 
potencial de poupança energética 
adicional existente para além da 
abordagem de produto único.

Or. en

Justificação

A presente alteração tem por base a alteração 15 apresentada no projecto de parecer. Além 
disso, a abordagem de sistema é aqui introduzida, pois tem um potencial enorme de 
poupança em oposição à abordagem de produto único. No caso da iluminação, os sistemas 
de iluminação eficientes compreendem detectores de presença, o ajustamento à luz do dia e o 
uso de lâmpadas eficientes.

Alteração 331
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até 30 de Abril de 2014, e posteriormente 
de três em três anos, os Estados-Membros
devem apresentar relatórios 

Até 30 Abril 2014, e posteriormente de três 
em três anos, os Estados-Membros devem 
apresentar relatórios complementares com 
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complementares com informações sobre as 
políticas nacionais de eficiência energética, 
planos de acção, programas e medidas 
aplicados ou planeados a nível nacional, 
regional e local para melhorar a eficiência 
energética com vista a cumprir os 
objectivos nacionais de eficiência 
energética referidos no artigo 3.º, n.º 1. Os 
relatórios devem ser complementados com 
estimativas actualizadas do consumo 
global esperado de energia primária em 
2020, bem como dos níveis estimados de 
consumo de energia primária nos sectores 
indicados no anexo XIV, ponto 1.

informações sobre as políticas nacionais de 
eficiência energética, planos de acção, 
programas e medidas aplicados ou 
planeados a nível nacional, regional e local 
para melhorar a eficiência energética com 
vista a cumprir os objectivos nacionais de 
eficiência energética referidos no artigo 3.º, 
n.º 1 e os objectivos de implementação 
referidos no n.º 3-A (novo). Os relatórios 
devem ser complementados com 
estimativas actualizadas do consumo 
global esperado de energia primária em 
2020, bem como dos níveis estimados de 
consumo de energia primária nos sectores 
indicados no anexo XIV, ponto 1.

Or. en

Alteração 332
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até 30 de Abril de 2014, e posteriormente 
de três em três anos, os Estados-Membros
devem apresentar relatórios 
complementares com informações sobre 
as políticas nacionais de eficiência 
energética, planos de acção, programas e 
medidas aplicados ou planeados a nível 
nacional, regional e local para melhorar a 
eficiência energética com vista a cumprir 
os objectivos nacionais de eficiência 
energética referidos no artigo 3.º, n.º 1. Os 
relatórios devem ser complementados com 
estimativas actualizadas do consumo 
global esperado de energia primária em 
2020, bem como dos níveis estimados de 
consumo de energia primária nos sectores 
indicados no anexo XIV, ponto 1.

Até 30 Abril 2014, os Estados-Membros
devem apresentar à Comissão planos 
nacionais de eficiência energética que 
descrevam como os Estados-Membros
tencionam cumprir os objectivos 
nacionais de eficiência energética 
referidos no artigo 3.º, n.º 1. Estes planos 
incluem medidas aplicadas ou planeadas a 
nível nacional, regional e local para 
melhorar a eficiência energética com vista 
a cumprir os objectivos nacionais de 
eficiência energética. Os planos de 
eficiência energética são avaliados pela 
Comissão e podem ser recusados se as 
medidas previstas no plano não forem 
suficientes para atingir o objectivo de 
eficiência energética.

Or. en
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Justificação

Há que mudar a abordagem global da directiva. Visto que a Comissão não propôs metas 
vinculativas, mas sugeriu, ao invés, uma série de medidas vinculativas, tal diminui a 
flexibilidade dos Estados-Membros, sem garantir, porém, que a meta global de 20% seja 
atingida. Cumpre, portanto, inverter a situação tendo em vista atingir a meta e dar, 
simultaneamente, aos Estados-Membros, a liberdade de escolha entre várias medidas não 
vinculativas.

Alteração 333
Bogusław Sonik

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não devem 
estabelecer objectivos para as indústrias 
que estejam expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono, 
conforme determinado pela  decisão da 
Comissão 2010/2/EU.  Não obstante, caso 
decidam fazê-lo, os Estados-Membros
definem possíveis objectivos sectoriais 
para processos de produção nessas 
indústrias no que respeita ao uso de 
energia por unidade de produção, de 
modo a não impedir o crescimento 
industrial.

Or. en

Justificação

As indústrias que tenham um risco elevado de serem afectadas pela fuga de carbono não 
devem ser directamente abrangidas por esta directiva. Caso estas indústrias sejam, 
posteriormente, visadas pelos Estados-Membros, os objectivo de eficiência energética só 
devem ser definidos de uma forma relativa, ou seja, em termos de produção por unidade.

Alteração 334
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella
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Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros não devem 
estabelecer objectivos para as indústrias 
que estejam expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono, 
conforme determinado pela decisão da 
Comissão 2010/2/EU.  Não obstante, caso 
decidam fazê-lo, os Estados-Membros
definem possíveis objectivos sectoriais 
para processos de produção nessas 
indústrias no que respeita ao uso de 
energia por unidade de produção, de 
modo a não impedir o crescimento 
industrial.

Or. en

Justificação

As indústrias que tenham um risco elevado de serem afectadas pela fuga de carbono não 
devem ser directamente abrangidas por esta directiva. Caso estas indústrias sejam, 
posteriormente, visadas pelos Estados-Membros, os objectivo de eficiência energética só 
devem ser definidos de uma forma relativa, ou seja, em termos de produção por unidade.

Alteração 335
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão avalia os relatórios anuais e 
os relatórios complementares e verifica em 
que medida os Estados-Membros
realizaram progressos no sentido do 
cumprimento dos objectivos nacionais de 
eficiência energética exigidos pelo 
artigo 3.º, n.º 1, e da aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve enviar a sua 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Com base na sua avaliação dos 

4. A Comissão avalia os relatórios anuais e
os relatórios complementares e verifica em 
que medida os Estados-Membros
realizaram progressos no sentido do 
cumprimento dos objectivos nacionais de 
eficiência energética exigidos pelo 
artigo 3.º, n.º 1, do objectivo estabelecido 
no artigo 3.º-A, e da aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve enviar a sua 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
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relatórios, a Comissão pode emitir 
recomendações aos Estados-Membros.

Conselho. Com base na sua avaliação dos 
relatórios, a Comissão pode emitir 
recomendações aos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 336
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão avalia os relatórios anuais e 
os relatórios complementares e verifica em 
que medida os Estados-Membros
realizaram progressos no sentido do 
cumprimento dos objectivos nacionais de 
eficiência energética exigidos pelo 
artigo 3.º, n.º 1, e da aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve enviar a sua 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Com base na sua avaliação dos 
relatórios, a Comissão pode emitir 
recomendações aos Estados-Membros.

4. A Comissão avalia os relatórios anuais e 
as informações complementares e verifica 
em que medida os Estados-Membros
realizaram progressos no sentido do 
cumprimento dos objectivos nacionais de 
eficiência energética exigidos pelo 
artigo 3.º, n.º 1, e da aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve enviar a sua 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Com base na sua avaliação dos 
relatórios, a Comissão pode emitir 
recomendações e sugerir modificações aos 
instrumentos aplicados pelos 
Estados-Membros. Se a avaliação 
demonstrar que um Estado-Membro não 
está no bom caminho para atingir o seu 
objectivo de eficiência energética, o 
Estado-Membro, a pedido da Comissão, 
revê o seu plano nacional de eficiência 
energética referido no n.º 2 do presente 
artigo.

Or. en

Justificação

Há que mudar a abordagem global da directiva. Visto que a Comissão não propôs metas 
vinculativas, mas sugeriu, ao invés, uma série de medidas vinculativas, tal diminui a 
flexibilidade dos Estados-Membros, sem garantir, porém, que a meta global de 20% seja 
atingida. Cumpre, portanto, inverter a situação tendo em vista atingir a meta e dar, 
simultaneamente, aos Estados-Membros, a liberdade de escolha entre várias medidas não 
vinculativas.
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Alteração 337
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A avaliação pela Comissão do primeiro 
relatório complementar deve incluir uma 
avaliação dos níveis de eficiência 
energética das instalações existentes, e 
das novas instalações, de queima de 
combustíveis com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW 
e das instalações de refinação de óleo 
mineral e de gás à luz das melhores 
técnicas disponíveis, desenvolvidas em 
conformidade com a Directiva 
2010/75/UE e com a Directiva 2008/1/CE. 
Se a avaliação identificar discrepâncias 
significativas entre os níveis efectivos de 
eficiência energética dessas instalações e 
os níveis de eficiência energética 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis relevantes, a 
Comissão propõe que, se for caso disso, 
sejam estabelecidos requisitos para a 
melhoria dos níveis de eficiência 
energética dessas instalações, ou que a 
utilização dessas técnicas seja, no futuro, 
uma condição para o licenciamento de 
novas instalações e para a revisão 
periódica das licenças das instalações 
existentes.

Suprimido

Or. en

Justificação

A sobreposição com outras directivas em vigor deve ser evitada, a fim de assegurar a 
coerência entre as actuais políticas ambientais e em matéria de energia. Em segundo lugar, a 
proposta de directiva compara erroneamente o sector da refinação ao da produção de 
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electricidade, o que é totalmente inadequado.

Alteração 338
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A avaliação pela Comissão do primeiro 
relatório complementar deve incluir uma 
avaliação dos níveis de eficiência 
energética das instalações existentes, e 
das novas instalações, de queima de 
combustíveis com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW 
e das instalações de refinação de óleo 
mineral e de gás à luz das melhores 
técnicas disponíveis, desenvolvidas em 
conformidade com a Directiva 
2010/75/UE e com a Directiva 2008/1/CE. 
Se a avaliação identificar discrepâncias 
significativas entre os níveis efectivos de 
eficiência energética dessas instalações e 
os níveis de eficiência energética 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis relevantes, a 
Comissão propõe que, se for caso disso, 
sejam estabelecidos requisitos para a 
melhoria dos níveis de eficiência 
energética dessas instalações, ou que a 
utilização dessas técnicas seja, no futuro, 
uma condição para o licenciamento de 
novas instalações e para a revisão 
periódica das licenças das instalações 
existentes.

Suprimido

A Comissão deve também acompanhar o 
impacto da aplicação da presente directiva 
na Directiva 2003/87/CE, na Directiva 
2009/28/CE e na Directiva 2010/31/CE.

Or. it

Justificação

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency ‘Best Available 
Technologies’ (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
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regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation. Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Alteração 339
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A avaliação pela Comissão do primeiro 
relatório complementar deve incluir uma 
avaliação dos níveis de eficiência 
energética das instalações existentes, e das 
novas instalações, de queima de 
combustíveis com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW e 
das instalações de refinação de óleo 
mineral e de gás à luz das melhores 
técnicas disponíveis, desenvolvidas em 
conformidade com a Directiva 2010/75/UE 
e com a Directiva 2008/1/CE. Se a 
avaliação identificar discrepâncias 
significativas entre os níveis efectivos de 
eficiência energética dessas instalações e 
os níveis de eficiência energética 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis relevantes, a Comissão 
propõe que, se for caso disso, sejam 
estabelecidos requisitos para a melhoria 
dos níveis de eficiência energética dessas 
instalações, ou que a utilização dessas 
técnicas seja, no futuro, uma condição para 
o licenciamento de novas instalações e para 
a revisão periódica das licenças das 
instalações existentes.

A avaliação pela Comissão do primeiro 
relatório complementar deve incluir uma 
avaliação dos níveis de eficiência 
energética das instalações existentes, e das 
novas instalações, de queima de 
combustíveis com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW e 
das instalações de refinação de óleo 
mineral e de gás à luz das melhores 
técnicas disponíveis, desenvolvidas em 
conformidade com a Directiva 2010/75/UE 
e com a Directiva 2008/1/CE. Se a 
avaliação identificar discrepâncias 
significativas entre os níveis efectivos de 
eficiência energética dessas instalações e 
os níveis de eficiência energética 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis relevantes, a Comissão 
propõe, até 31 de Dezembro de 2015,  que, 
se for caso disso, sejam estabelecidos 
requisitos para a melhoria dos níveis de 
eficiência energética dessas instalações, ou 
que a utilização dessas técnicas seja, no 
futuro, uma condição para o licenciamento 
de novas instalações e para a revisão 
periódica ou actualização das licenças das 
instalações existentes.
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Or. en

Justificação

Regista-se uma fuga sob a forma de calor de aproximadamente 65% da energia primária que 
alimenta as centrais a carvão e as centrais nucleares. Fixar requisitos mínimos de 
desempenho para geração de energia poderia contribuir um sexto da meta de 20% para 
2020. 

Alteração 340
János Áder

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A avaliação pela Comissão do primeiro 
relatório complementar deve incluir uma 
avaliação dos níveis de eficiência 
energética das instalações existentes, e das 
novas instalações, de queima de 
combustíveis com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW e 
das instalações de refinação de óleo 
mineral e de gás à luz das melhores 
técnicas disponíveis, desenvolvidas em 
conformidade com a Directiva 2010/75/UE 
e com a Directiva 2008/1/CE. Se a 
avaliação identificar discrepâncias 
significativas entre os níveis efectivos de 
eficiência energética dessas instalações e 
os níveis de eficiência energética 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis relevantes, a Comissão 
propõe que, se for caso disso, sejam 
estabelecidos requisitos para a melhoria 
dos níveis de eficiência energética dessas 
instalações, ou que a utilização dessas 
técnicas seja, no futuro, uma condição para 
o licenciamento de novas instalações e para 
a revisão periódica das licenças das 
instalações existentes.

A avaliação pela Comissão do primeiro 
relatório complementar deve incluir uma 
avaliação dos níveis de eficiência 
energética das instalações existentes, e das 
novas instalações, de queima de 
combustíveis com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW  à 
luz das melhores técnicas disponíveis, 
desenvolvidas em conformidade com a 
Directiva 2010/75/UE e com a Directiva 
2008/1/CE. Se a avaliação identificar 
discrepâncias significativas entre os níveis 
efectivos de eficiência energética dessas 
instalações e os níveis de eficiência 
energética associados à aplicação das 
melhores técnicas disponíveis relevantes, a 
Comissão propõe que, se for caso disso, 
sejam estabelecidos requisitos para a 
melhoria dos níveis de eficiência 
energética dessas instalações, ou que a 
utilização dessas técnicas seja, no futuro, 
uma condição para o licenciamento de 
novas instalações e para a revisão periódica 
das licenças das instalações existentes.

Or. en
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Alteração 341
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve também acompanhar o 
impacto da aplicação da presente directiva 
na Directiva 2003/87/CE, na Directiva 
2009/28/CE e na Directiva 2010/31/CE.

Suprimido

Or. en

Justificação

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation.  Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Alteração 342
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve também acompanhar o 
impacto da aplicação da presente directiva 
na Directiva 2003/87/CE, na Directiva 
2009/28/CE e na Directiva 2010/31/CE.

A Comissão deve também acompanhar o 
impacto da aplicação da presente directiva 
na Directiva 2003/87/CE, na Directiva 
2009/28/CE e na Directiva 2010/31/CE.
Até 30 de Junho de 2013, o mais tardar, a 
Comissão Europeia deve apresentar uma 
proposta para ajustar a decisão relativa à 
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partilha de esforços ((Decisão n.º 
406/2009/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho).

Or. en

Justificação

The biggest and the most cost-efficient potentials for energy efficiency are not located in the 
sectors that are subject to the ETS, but in other sectors, e.g. the buildings sector. This sector 
is subject to the effort sharing. The Member State greenhouse gas emission limits in 2020 in 
the effort sharing are not very ambitious compared to the ETS-sector (-21%), e.g. Bulgaria 
+20%, Germany -14%.In its Roadmap 2050 (A Roadmap for moving to a competitive low 
carbon economy in 2050), the Commission has underlined that the achievement of the energy 
efficiency target will automatically lead to a 25%-CO2-reduction in 2020. This, however, 
requires an adjustment of the effort sharing.

Alteração 343
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O mais tardar seis meses a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
directiva, a Comissão adopta um 
regulamento que altera o regulamento 
referido no artigo 10.º, n.º 4, da Directiva 
2003/87/CE, a fim de reservar licenças 
para restaurar a escassez para os níveis 
previstos na avaliação de impacto com 
base na qual a legislação foi aprovada, 
permitindo, assim, o cumprimento do 
objectivo original de facultar incentivos 
para investimentos em tecnologias de 
baixo teor carbono e medidas de 
eficiência energética, propondo, de 
seguida, um acto legislativo para a 
eliminação  dessas licenças de emissão.

Or. en



AM\882705PT.doc 101/146 PE475.852v02-00

PT

Justificação

O RCLE é o principal instrumento para reduzir as emissões industriais e promover o 
investimento em tecnologias de baixo teor carbono, embora o excesso de licenças não tenha 
conseguido constituir um o estímulo necessário ao investimento. O excesso de licenças deve 
ser elimindo, de molde a provocar escassez e restaurar o mecanismo de preços.

Alteração 344
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Antes do final de 2013, a Comissão 
propõe legislação para modificar, a partir 
de 2020, o requisito da redução linear 
anual em 1,74 pontos percentuais para 
um valor que seja suficiente para cumprir 
as exigências do objectivo de redução de 
CO2 até 2050.

Or. en

Justificação

O excesso de licenças significa que RCLE  não está constituir o estímulo necessário ao 
investimento em tecnologias de baixo teor de carbono. O tecto das licenças deve ser reduzido,  
de forma a possibilitar que sejam atingidos os objectivos de redução de CO2  até 2050, visto 
que o  RCLE é o principal instrumento para reduzir as emissões. É importante avisar a 
indústria antes de tal mudança, a fim lhe permitir a planificação dos seus investimentos.

Alteração 345
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
apresenta a avaliação a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 2, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, seguida, se necessário, de 

Suprimido
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uma proposta legislativa que fixe 
objectivos nacionais obrigatórios.

Or. en

Alteração 346
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
apresenta a avaliação a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 2, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, seguida, se necessário, de 
uma proposta legislativa que fixe 
objectivos nacionais obrigatórios.

Suprimido

Or. en

Alteração 347
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
apresenta a avaliação a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 2, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, seguida, se necessário, de 
uma proposta legislativa que fixe 
objectivos nacionais obrigatórios.

Suprimido

Or. en

Justificação

Há que mudar a abordagem global da directiva. Visto que a Comissão não propôs metas 
vinculativas, mas sugeriu, ao invés, uma série de medidas vinculativas, tal diminui a 
flexibilidade dos Estados-Membros, sem garantir, porém, que a meta global de 20% seja 
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atingida. Cumpre, portanto, inverter a situação tendo em vista atingir a meta e dar, 
simultaneamente, aos Estados-Membros, a liberdade de escolha entre várias medidas não 
vinculativas.

Alteração 348
Kriton Arsenis

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
apresenta a avaliação a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 2, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, seguida, se necessário, de 
uma proposta legislativa que fixe 
objectivos nacionais obrigatórios.

Suprimido

Or. en

Alteração 349
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
apresenta a avaliação a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 2, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, seguida, se necessário, de 
uma proposta legislativa que fixe 
objectivos nacionais obrigatórios.

7. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
apresenta a avaliação a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 2, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, seguida, se necessário, de 
propostas para outras medidas. A 
avaliação tem também como base a 
avaliação do primeiro relatório anual 
previsto no n. º 1.

Or. en

Justificação

A presente alteração reflecte melhor a base jurídica e as conclusões do Conselho 
extraordinário “Energia”,  de 4 de Fevereiro  de 2011.
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Alteração 350
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.° 8 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Alterar a taxa de poupança prevista no 
artigo 6.º, n.º 1;

Suprimido

Or. en

Alteração 351
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 8 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Alterar a taxa de poupança prevista no 
artigo 6.º, n.º 1;

Suprimido

Or. it

Justificação

(Ver alteração ao artigo 6.º, n.º 1)

Alteração 352
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Até 30 de Junho de 2018, a Comissão 
avalia os progressos realizados pelos 
Estados-Membros no sentido de eliminar 
os obstáculos regulamentares e não 
regulamentares referidos no artigo 15.º, n.º 

9. Até 30 de Junho de 2018, a Comissão 
avalia os progressos realizados pelos 
Estados-Membros no sentido de eliminar 
os obstáculos regulamentares e não 
regulamentares referidos no artigo 15.º, n.º 
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1; esta avaliação será seguida, se 
necessário, de uma proposta legislativa.

1; esta avaliação será seguida, se 
necessário, de recomendações.

Or. it

Alteração 353
Kriton Arsenis

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 10 – parágrafo 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão propõe, no que toca às 
licenças a leiloar no período 2013 a 2020, 
a reserva do número necessário de 
licenças de emissão, de molde a criar 
incentivos para medidas de eficiência 
energética adicionais.

Or. en

Alteração 354
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A - Alterações à Directiva 
2003/87/CE
Ao artigo 9.º da Directiva 2003/87/CE é 
aditado o seguinte parágrafo após o 
segundo parágrafo:
“A  partir de 2014 o factor de redução 
linear será de 2,25%.”

Or. en
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Justificação

O factor linear do tecto  RCLE deve ser ajustado às medidas de eficiência energética, bem 
como ao objectivo da UE em termos climáticos de reduzir pelo menos 80% das emissões 
domésticas de gases do efeito estufa até 2050. A percentagem de 2,25 % representa uma 
redução linear com base nas percentagens das emissões de sectores abrangidos pelo RCLE 
em 2050, conforme descrito no Roteiro da Comissão para a construção de uma Europa 
competitiva com baixas emissões de carbono até 2050. 

Alteração 355
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta de directiva
Anexo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO -1 (novo)
Objectivos Nacionais de Poupança de 

Energia
Estado-Membro

Consumo de energia primária Mtep 
2007
-20% em 2020
Bélgica
50,2
40,2
Bulgária
19,3
15,4
República Checa
43,6
34,9
Dinamarca
20,2
16,2
Alemanha
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314,9
251,9
Estónia
5,9
4,7
Irlanda
15,8
12,6
Grécia
32,6
26,1
Espanha
138,9
111,1
França
254,8
203,8
Itália
173,3
138,6
Chipre
2,7
2,2
Letónia
4,7
3,8
Lituânia
7,8
6,2
Luxemburgo
4,6
3,7
Hungria
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24,7
19,8
Malta
0,9
0,7
Países Baixos
70,3
56,2
Áustria
32,0
25,6
Polónia
93,1
74,5
Portugal
23,8
19,0
Roménia
37,5
30,0
Eslovénia
7,0
5,6
República Checa
16,8
13,4
Finlândia
36,2
29,0
Suécia
48,1
38,5
Reino Unido
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212,2
169,8
EU-27
1691,9
1353,5

Or. en

Alteração 356
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Anexo -1-A (novo)
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Texto da Comissão

Alteração

ANEXO -I (novo)

ANEXO -I
Objectivos Nacionais de Poupança de 
Energia
A. Objectivo Nacional de Poupança de 
Energia em 2020 (em energia primária)

Objectivo mínimo 
de poupança de 
energia – Redução 
do consumo de 
energia primária 
em 2020 (Mtep)  

Objectivo mínimo 
de poupança de 
energia – Redução 
do consumo de 
energia primária 
em 2025 (Mtep) 

Objectivo mínimo 
de poupança de 
energia – Redução 
do consumo de 
energia primária 
em 2030 (Mtep)  

Bélgica ad ad ad
Bulgária ad ad ad
República Checa ad ad ad
Dinamarca ad ad ad
Alemanha ad ad ad
Estónia ad ad ad
Irlanda ad ad ad
Grécia ad ad ad
Espanha ad ad ad
França ad ad ad
Itália ad ad ad
Chipre ad ad ad
Letónia ad ad ad
Lituânia ad ad ad
Luxemburgo ad ad ad
Hungria ad ad ad
Malta ad ad ad
Países Baixos ad ad ad
Áustria ad ad ad
Polónia ad ad ad
Portugal ad ad ad
Roménia ad ad ad
Eslovénia ad ad ad
República da 
Eslováquia

ad ad ad

Finlândia ad ad ad
Suécia ad ad ad
Reino Unido ad ad ad
UE 368 ad ad

«ad» significa «a determinar»
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Or. en

Alteração 357
Linda McAvan, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Metodologia de cálculo dos objectivos 
nacionais de eficiência energética
Ao definirem os seus objectivos nacionais 
de eficiência energética, os 
Estados-Membros devem seguir a 
metodologia abaixo indicada. A 
referência para a projecção de consumo 
de energia primária em 2020 é o modelo 
Primes 2007.
Metodologia: Projecção de Referência 
Primes 2007 para 2020 em Mtep - 25% de 
poupança
Aplicam-se os seguintes factores de 
correcção - os objectivos de redução em 
termos absolutos, comparados com o seu 
nível de consumo de energia primária em 
2007:
– não devem exceder 8% para o grupo dos 
nove Estados-Membros com o rendimento 
"per capita" doméstico real mais baixo 
(L9),
– não devem exceder 12% para o grupo de 
15 países elegíveis ao abrigo do Fundo de 
Coesão (C15),
– não devem exceder 25% para todos os 
países
– não devem ser inferiores a 8% para 
qualquer país não elegível ao abrigo do 
Fundo de Coesão (UE27 menos C15),
– devem ser pelo menos 5% para qualquer 
país elegível no âmbito do Fundo de 
Coesão (C15) – não deve representar um 
aumento absoluto de consumo de energia 
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superior a 5%.

Or. en

Justificação

Ao definirem-se as metas indicativas nacionais, deve ser tomado em consideração o cenário 
de manutenção do "status quo". Um Estado-Membro com um baixo nível de vida e um 
crescimento económico elevado deve ter um objectivo menos ambicioso porque, por exemplo, 
o desejo dos cidadãos de viverem no seu próprio apartamento deve ser respeitado. O modelo 
Primes da Comissão Europeia tem estes aspectos em conta. Por outro lado, o modelo Primes 
cria algumas desproporções para uma minoria de países. Por esse motivo, é necessário 
definir um factor de correcção de acordo com a respectiva situação económica.

Alteração 358
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta de directiva
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo I-A
Metodologia de cálculo dos objectivos 
nacionais de eficiência energética
Ao propor os objectivos nacionais de 
eficiência energética, a Comissão utiliza 
como cenário de referência para a 
projecção de consumo de energia 
primária em 2020 o modelo Primes 2007. 
É aplicável a seguinte metodologia:
Projecção de Referência Primes 2007 
para 2020 em Mtep - 20% de poupança
Os objectivos de redução para 2020 em 
termos absolutos comparados com o seu 
nível de consumo de energia primária em 
2007 incluem factores de correcção para 
as seguintes categorias:
– um limite máximo de redução para o 
grupo dos nove Estados-Membros com o 
rendimento "per capita" doméstico real 
mais baixo (L9),
– um limite máximo de redução para o 
grupo de 15 países elegíveis ao abrigo do 
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Fundo de Coesão (C15),
– um limite máximo de redução para 
todos os países,
– um limite mínimo  de redução para 
qualquer país não elegível ao abrigo do 
Fundo de Coesão (UE-27 menos C15),
– um limite mínimo  de redução para 
qualquer país elegível ao abrigo do Fundo 
de Coesão (C15),
– um limite máximo para um aumento 
absoluto no consumo de energia.
_________________
[1] Os países L9 incluem a a Bulgária e a 
Roménia
a Letónia, a Polónia, a Estónia, a 
Hungria, a Lituânia, a Eslováquia e a 
República Checa, ver Eurostat, "Statistics 
in Focus", 16/2011.
[2] países C15: os países L9 e a Eslovénia, 
Portugal, Malta, a Grécia, Chipre e a 
Espanha.

Or. en

Justificação

Há que mudar a abordagem global da directiva. Visto que a Comissão não propôs metas 
vinculativas, mas sugeriu, ao invés, uma série de medidas vinculativas, tal diminui a 
flexibilidade dos Estados-Membros, sem garantir, porém, que a meta global de 20% seja 
atingida. Cumpre, portanto, inverter a situação tendo em vista atingir a meta e dar, 
simultaneamente, aos Estados-Membros, a liberdade de escolha entre várias medidas não 
vinculativas.

Alteração 359
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Anexo I-A (novo)



PE475.852v02-00 114/146 AM\882705PT.doc

PT

Or. en

ANEXO -I (novo)

ANEXO -I
Objectivos Nacionais de Poupança de 
Energia
A. Objectivo Nacional de Poupança de 
Energia em 2020 (em energia primária)

Objectivo mínimo 
de poupança de 
energia – Redução 
do consumo de 
energia primária 
em 2020 (Mtep)  

Objectivo mínimo 
de poupança de 
energia – Redução 
do consumo de 
energia primária 
em 2025 (Mtep)  

Objectivo mínimo 
de poupança de 
energia – Redução 
do consumo de 
energia primária 
em 2030 (Mtep) 

Bélgica ad ad ad
Bulgária ad ad ad
República Checa ad ad ad
Dinamarca ad ad ad
Alemanha ad ad ad
Estónia ad ad ad
Irlanda ad ad ad
Grécia ad ad ad
Espanha ad ad ad
França ad ad ad
Itália ad ad ad
Chipre ad ad ad
Letónia ad ad ad
Lituânia ad ad ad
Luxemburgo ad ad ad
Hungria ad ad ad
Malta ad ad ad
Países Baixos ad ad ad
Áustria ad ad ad
Polónia ad ad ad
Portugal ad ad ad
Roménia ad ad ad
Eslovénia ad ad ad
República da 
Eslováquia

ad ad ad

Finlândia ad ad ad
Suécia ad ad ad
Reino Unido ad ad ad
UE 368 ad ad

«ad» significa «a determinar»
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Alteração 360
Richard Seeber

Proposta de directiva
Anexo III

Texto da Comissão Alteração

Suprimido
__________________
40. JO L 342 de 22.12.2009, p. 46.

Or. en

Justificação

Há que mudar a abordagem global da directiva. Visto que a Comissão não propôs metas 
vinculativas, mas sugeriu, ao invés, uma série de medidas vinculativas, tal diminui a 
flexibilidade dos Estados-Membros, sem garantir, porém, que a meta global de 20% seja 
atingida. Cumpre, portanto, inverter a situação tendo em vista atingir a meta e dar, 
simultaneamente, aos Estados-Membros, a liberdade de escolha entre várias medidas não 
vinculativas.

Alteração 361
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo III – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os organismos públicos que adquirem 
produtos, serviços ou edifícios devem:

Os organismos públicos que adquirem 
produtos, serviços ou edifícios devem ter 
em devida consideração as seguintes 
orientações:

Or. de

Justificação

A presente alteração deve ser considerada em conjunto com a alteração ao artigo 5.º. A 
aquisição pública deve ter em conta outros factores, além da eficiência energética, a fim de 
poder avaliar adequadamente os critérios de selecção caso a caso.



PE475.852v02-00 116/146 AM\882705PT.doc

PT

Alteração 362
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo III – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Caso um produto seja abrangido por um 
acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 
92/75/CEE, adquirir apenas os produtos 
que satisfazem o critério de se inscreverem 
na classe de eficiência energética mais 
elevada, ao mesmo tempo que têm em 
conta a eficácia em termos de custos, a 
viabilidade económica e a adequação 
técnica, bem como um grau de 
concorrência suficiente;

a) Caso um produto seja abrangido por um 
acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 
92/75/CEE, devem adquirir apenas os 
produtos que satisfazem o critério de se 
inscreverem na classe de eficiência 
energética mais elevada, ao mesmo tempo 
que têm em conta a eficácia em termos de 
custos, a viabilidade económica e a 
adequação técnica, bem como um grau de 
concorrência suficiente;

Or. de

Justificação

A presente alteração deve ser considerada em conjunto com a alteração ao artigo 5.º. A 
aquisição pública deve ter em conta outros factores, além da eficiência energética, a fim de 
poder avaliar adequadamente os critérios de selecção caso a caso.

Alteração 363
Frédérique Ries

Proposta de directiva
Anexo III – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Caso um produto seja abrangido por um 
acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 
92/75/CEE, adquirir apenas os produtos 
que satisfazem o critério de se inscreverem 
na classe de eficiência energética mais 
elevada, ao mesmo tempo que têm em 
conta a eficácia em termos de custos, a 

a) Caso um produto seja abrangido por um 
acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 
92/75/CEE, adquirir apenas os produtos 
que satisfazem o critério de se inscreverem 
na classe de eficiência energética mais 
elevada, ao mesmo tempo que têm em 
conta a eficácia em termos de custos, o 
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viabilidade económica e a adequação 
técnica, bem como um grau de 
concorrência suficiente;

impacto na saúde, a viabilidade económica 
e a adequação técnica, bem como um grau 
de concorrência suficiente;

Or. en

Justificação

As preocupações com a saúde também devem ser tidos em conta nas decisões em matéria de 
aquisição, facilitando, por exemplo, a compra de produtos que não contenham substâncias 
nocivas à saúde humana.

Alteração 364
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo III – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Caso um produto não abrangido pela 
alínea a) seja abrangido por uma medida de 
execução ao abrigo da Directiva 
2009/125/CE, adoptada após a entrada em 
vigor da presente directiva, adquirir apenas 
produtos que cumpram os parâmetros de 
eficiência energética especificados nessa 
medida de execução;

b) Caso um produto não abrangido pela 
alínea a) seja abrangido por uma medida de 
execução ao abrigo da Directiva 
2009/125/CE, adoptada após a entrada em 
vigor da presente directiva, devem adquirir 
apenas produtos que cumpram os 
parâmetros de eficiência energética 
especificados nessa medida de execução;

Or. de

Justificação

A presente alteração deve ser considerada em conjunto com a alteração ao artigo 5.º. A 
aquisição pública deve ter em conta outros factores, além da eficiência energética, a fim de 
poder avaliar adequadamente os critérios de selecção caso a caso.

Alteração 365
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo III – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Adquirir produtos de equipamento de 
escritório abrangidos pela Decisão 
[2006/1005/CE] do Conselho que 
respeitem requisitos de eficiência 
energética pelo menos tão exigentes como 
os enunciados no anexo C do Acordo em 
anexo a essa decisão;

c) Os organismos públicos devem adquirir 
produtos de equipamento de escritório 
abrangidos pela Decisão [2006/1005/CE] 
do Conselho que respeitem requisitos de 
eficiência energética pelo menos tão 
exigentes como os enunciados no anexo C 
do Acordo em anexo a essa decisão;

Or. de

Justificação

A presente alteração deve ser considerada em conjunto com a alteração ao artigo 5.º. A 
aquisição pública deve ter em conta outros factores, além da eficiência energética, a fim de 
poder avaliar adequadamente os critérios de selecção caso a caso.

Alteração 366
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo III – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Adquirir apenas pneus que cumpram o 
critério de pertencer à classe mais elevada 
de eficiência em termos de combustível, tal 
como definido no Regulamento (CE) 
n.º 1222/200940. Este requisito não impede 
os organismos públicos de adquirirem 
pneus que pertençam à classe máxima de 
aderência em pavimento molhado ou de 
ruído exterior de rolamento, desde que tal 
se justifique por razões de segurança ou de 
saúde pública;

d) Os organismos públicos devem adquirir 
apenas pneus que cumpram o critério de
pertencer à classe mais elevada de 
eficiência em termos de combustível, tal 
como definido no Regulamento (CE) 
n.º 1222/200940. Este requisito não impede 
os organismos públicos de adquirirem 
pneus que pertençam à classe máxima de 
aderência em pavimento molhado ou de 
ruído exterior de rolamento, desde que tal 
se justifique por razões de segurança ou de 
saúde pública;

Or. de

Justificação

A presente alteração deve ser considerada em conjunto com a alteração ao artigo 5.º. A 
aquisição pública deve ter em conta outros factores, além da eficiência energética, a fim de 
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poder avaliar adequadamente os critérios de selecção caso a caso.

Alteração 367
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo III – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Exigir nos seus processos de 
adjudicação de contratos de serviços que os 
fornecedores de serviços utilizem, para 
efeitos da prestação dos serviços em 
questão, apenas produtos que cumpram os 
requisitos referidos nas alíneas a) a d);

e) Os organismos públicos devem exigir 
nos seus processos de adjudicação de 
contratos de serviços que os fornecedores
de serviços utilizem, para efeitos da 
prestação dos serviços em questão, apenas 
produtos que cumpram os requisitos 
referidos nas alíneas a) a d);

Or. de

Justificação

A presente alteração deve ser considerada em conjunto com a alteração ao artigo 5.º. A 
aquisição pública deve ter em conta outros factores, além da eficiência energética, a fim de 
poder avaliar adequadamente os critérios de selecção caso a caso.

Alteração 368
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Exigir nos seus processos de 
adjudicação de contratos de serviços que os 
fornecedores de serviços utilizem, para 
efeitos da prestação dos serviços em 
questão, apenas produtos que cumpram os 
requisitos referidos nas alíneas a) a d);

e) Exigir nos seus processos de 
adjudicação de contratos de serviços que os 
fornecedores de serviços utilizem, para 
efeitos da prestação dos serviços em 
questão, apenas produtos que cumpram os 
requisitos referidos nas alíneas a) a d). No 
âmbito dos processos de adjudicação de 
contratos de serviços, as entidades 
públicas avaliam a possibilidade de 
celebração de contratos de desempenho 
energético de longo prazo, tal como 
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referido no artigo 14.º, alínea b). 

Or. en

Alteração 369
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo III – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Adquirir ou arrendar apenas edifícios 
que cumpram, pelo menos, os requisitos 
mínimos de desempenho energético a que 
se refere o artigo 4.º, n.º 1. A conformidade 
com esses requisitos deve ser verificada 
por meio dos certificados de desempenho 
energético a que se refere o artigo 11.º da 
Directiva 2010/31/UE.

f) Os organismos públicos devem adquirir 
ou arrendar apenas edifícios que cumpram, 
pelo menos, os requisitos mínimos de 
desempenho energético a que se refere o 
artigo 4.º, n.º 1. A conformidade com esses 
requisitos deve ser verificada por meio dos 
certificados de desempenho energético a 
que se refere o artigo 11.º da Directiva 
2010/31/UE.

Or. de

Justificação

A presente alteração deve ser considerada em conjunto com a alteração ao artigo 5.º. A 
aquisição pública deve ter em conta outros factores, além da eficiência energética, a fim de 
poder avaliar adequadamente os critérios de selecção caso a caso.

Alteração 370
Richard Seeber

Proposta de directiva
Anexo V - parte 2 - ponto 2 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As partes sujeitas a obrigação podem 
utilizar um ou mais dos seguintes métodos 
de cálculo da poupança de energia para 
efeitos do disposto no artigo 6.º, n.º 2:

As partes sujeitas a obrigação podem 
utilizar um ou mais dos seguintes métodos 
de cálculo da poupança de energia :

Or. en
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Justificação

Há que mudar a abordagem global da directiva. Visto que a Comissão não propôs metas 
vinculativas, mas sugeriu, ao invés, uma série de medidas vinculativas, tal diminui a 
flexibilidade dos Estados-Membros, sem garantir, porém, que a meta global de 20% seja 
atingida. Cumpre, portanto, inverter a situação tendo em vista atingir a meta e dar, 
simultaneamente, aos Estados-Membros, a liberdade de escolha entre várias medidas não 
vinculativas.

Alteração 371
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Anexo V – parte 4-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Duração das medidas de melhoria da 
eficiência energética:
Isolamento de redes internas de edifícios: 
20 anos
Limpeza e equilibração de redes internas 
de edifícios: 10 anos
Optimização da regulação da rede 
interna: 20 anos

Or. en

Alteração 372
Linda McAvan

Proposta de directiva
Anexo VI – parte 1 – ponto 1.2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.2-A. Exigências em matéria de 
relatórios
As empresas de venda de energia a 
retalho e os prestadores de serviços de 
energia responsáveis pela implantação 
nacional de contadores inteligentes devem 
prestar, anualmente, as seguintes 
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informações cotejadas às autoridades 
reguladoras nacionais:
a) O custo total da implantação no ano 
concluído e o custo médio por agregado 
familiar;
b) O custo previsto da implantação para o 
ano seguinte por programa e por 
agregado familiar;
c) A repartição por categoria de clientes 
que tenham instalado contadores (por 
exemplo, pré-pagamento);
d) As zonas geográficas onde tenham 
instalado contadores;
e) Se a instalação foi levada a cabo como 
parte de um ensaio específico, de uma 
iniciativa ou de um projecto local;
f) Se se trata de um cliente de gás, 
electricidade ou combustível duplo;

g) A percentagem de monitores instalados 
por agregado familiar;

h) Se foi manifestado interesse no 
aconselhamento em matéria de eficiência 
energética;
i) Se houve actividades de venda ou de 
seguimento no ponto de instalação;
j) Reacção do consumidor, de preferência 
avaliada de forma independente. 

Or. en

Justificação

Esta informação é necessária para controlar o custo do programa de implantação e para 
verificar se está a ser desenvolvida uma plataforma para beneficiar os consumidores.  As 
alíneas h), i) e j) são necessárias para determinar o interesse do consumidor e as vias para 
melhorar a eficiência energética e para saber se as empresas de energia estão a utilizar a 
instalação como uma oportunidade para vender outros produtos.

Alteração 373
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central, a facturação deve ser 
estabelecida numa base mensal durante a 
estação de aquecimento/arrefecimento.

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central, a facturação deve ser 
estabelecida numa base mensal durante a 
estação de aquecimento/arrefecimento, 
caso estejam instalados contadores de 
aquecimento.

Or. pl

Alteração 374
Linda McAvan

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 2 – ponto 2.2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros garantem 
também a inclusão, na frente das facturas 
de gás e electricidade, de um quadro 
sinóptico, do qual conste a seguinte 
informação:
a)  A denominação exacta da tarifa;
b) A quantidade de energia utilizada;
c) A taxa de gás e / ou eletricidade por 
kWh e sua repartição diária;
d) Forma de cálculo do custo;
e) Eventuais descontos de que o cliente 
beneficia e final dos descontos;
f) Taxas que o cliente terá de pagar, caso 
mude de fornecedor de energia.

Or. en

Justificação

Os consumidores têm de compreender suas facturas de energia para poderem mudar o seu 
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consumo de energia.  Em conjunto com os grupos de consumidores, a Comissão desenvolveu 
um modelo de factura energética que contém o quadro sinóptico acima referido. Tal permite 
que os consumidores entendam, num ápice, as suas facturas.

Alteração 375
Richard Seeber

Proposta de directiva
Anexo VII

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido

Or. en

Justificação

Há que mudar a abordagem global da directiva. Visto que a Comissão não propôs metas 
vinculativas, mas sugeriu, ao invés, uma série de medidas vinculativas, tal diminui a 
flexibilidade dos Estados-Membros, sem garantir, porém, que a meta global de 20% seja 
atingida. Cumpre, portanto, inverter a situação tendo em vista atingir a meta e dar, 
simultaneamente, aos Estados-Membros, a liberdade de escolha entre várias medidas não 
vinculativas.

Alteração 376
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento referidos no artigo 10.º, n.º 
1, devem incluir:

1. Os mapas nacionais de aquecimento e 
arrefecimento referidos no artigo 10.º, n.º 
1, devem incluir:

Or. fi

Alteração 377
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Identificação do potencial adicional de 
cogeração de elevada eficiência que 
poderia ser realizado, nomeadamente, com 
a renovação das infra-estruturas existentes
e a construção de novas instalações de 
produção, instalações industriais ou outras 
instalações geradoras de calor residual;

e) Identificação do potencial adicional de 
cogeração de elevada eficiência que 
poderia ser realizado, nomeadamente, com 
infra-estruturas e a construção de novas 
instalações de produção, instalações 
industriais ou outras instalações geradoras 
de calor residual;

Or. fi

Alteração 378
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Uma estimativa da energia primária a 
poupar;

h) Uma estimativa da energia primária ou 
final a poupar;

Or. fi

Alteração 379
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na medida do necessário, o plano pode 
ser constituído por um conjunto de planos 
regionais ou locais.

2. Na medida do necessário, o mapa de 
aquecimento e arrefecimento pode ser 
constituído por um conjunto de planos 
regionais ou locais.

Or. fi
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Alteração 380
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os planos de ordenamento territorial 
urbano devem ser elaborados de forma a 
garantir que:

Suprimido

a) As novas instalações de produção de 
electricidade de origem térmica e as 
instalações industriais que produzem 
calor residual sejam implantadas em 
locais em que se recupere o máximo do 
calor residual disponível a fim de 
satisfazer a procura existente ou prevista 
de calor e arrefecimento;
b) As novas zonas residenciais ou novas 
instalações industriais que consomem 
calor nos seus processos de produção 
sejam implantadas em locais em que seja 
possível satisfazer o máximo da sua 
procura de calor utilizando o calor 
residual disponível, tal como indicado nos 
planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento. A fim de assegurar a 
melhor adequação entre oferta e a 
procura de calor e frio, os planos de 
ordenamento territorial devem favorecer o 
agrupamento de várias instalações 
industriais no mesmo local;
c) As instalações de produção de 
electricidade térmica, as instalações 
industriais geradoras de calor residual, as 
instalações de incineração de resíduos e 
outras instalações de valorização 
energética de resíduos sejam ligadas à 
rede local de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano;
d) As zonas residenciais e os 
estabelecimentos industriais que 
consomem calor nos seus processos de 
produção sejam ligadas à rede local de 
aquecimento ou arrefecimento urbano.
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Or. de

Justificação

Estas disposições intervêm largamente na planificação espacial e regional dos 
Estados-Membros e, por conseguinte, não são abrangidas pela base jurídica indicada (n.º 2 
do artigo 194.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia). Deveriam ter por 
base o n.º 2, alínea b), do artigo 192.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, pelo que só poderiam ser aprovadas por unanimidade pelo Conselho.

Alteração 381
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As novas instalações de produção de 
electricidade de origem térmica e as 
instalações industriais que produzem calor 
residual sejam implantadas em locais em 
que se recupere o máximo do calor residual 
disponível a fim de satisfazer a procura 
existente ou prevista de calor e 
arrefecimento;

a) Seja feito um esforço por implantar as 
novas instalações de produção de 
electricidade de origem térmica e as 
instalações industriais que produzem calor 
residual sejam implantadas em locais em 
que se recupere o máximo do calor residual 
disponível a fim de satisfazer a procura 
existente ou prevista de calor e 
arrefecimento;

Or. fi

Alteração 382
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo VII – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As novas zonas residenciais ou novas 
instalações industriais que consomem calor 
nos seus processos de produção sejam 
implantadas em locais em que seja 
possível satisfazer o máximo da sua 
procura de calor utilizando o calor residual 
disponível, tal como indicado nos planos 

b) Seja feito um esforço por implantar as 
novas zonas residenciais ou novas 
instalações industriais que consomem calor 
nos seus processos de produção em locais 
em que seja possível satisfazer o máximo 
da sua procura de calor utilizando o calor 
residual disponível, tal como indicado no 
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nacionais de aquecimento e arrefecimento. 
A fim de assegurar a melhor adequação 
entre oferta e a procura de calor e frio, os 
planos de ordenamento territorial devem 
favorecer o agrupamento de várias 
instalações industriais no mesmo local;

mapa nacional de aquecimento e 
arrefecimento. A fim de assegurar a melhor 
adequação entre oferta e a procura de calor 
e frio, os planos de ordenamento territorial 
devem favorecer o agrupamento de várias 
instalações industriais no mesmo local;

Or. fi

Alteração 383
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Anexo VII – parte 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As novas zonas residenciais ou novas 
instalações industriais que consomem calor 
nos seus processos de produção sejam 
implantadas em locais em que seja possível 
satisfazer o máximo da sua procura de 
calor utilizando o calor residual disponível, 
tal como indicado nos planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento. A fim de 
assegurar a melhor adequação entre oferta 
e a procura de calor e frio, os planos de 
ordenamento territorial devem favorecer o 
agrupamento de várias instalações 
industriais no mesmo local;

b) As novas zonas residenciais ou 
terciárias, novos edifícios públicos ou 
terciários ou novas instalações industriais 
que consomem calor nos seus processos de 
produção sejam implantadas em locais em 
que seja possível satisfazer o máximo da 
sua procura de calor utilizando o calor 
residual disponível, tal como indicado nos 
planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento. A fim de assegurar a melhor 
adequação entre oferta e a procura de calor 
e frio, os planos de ordenamento territorial 
devem favorecer o agrupamento de várias 
instalações industriais no mesmo local;

Or. en

Alteração 384
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As zonas residenciais e os 
estabelecimentos industriais que 

d) As zonas residenciais ou terciárias, um 
edifício terciário ou público e os 
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consomem calor nos seus processos de 
produção sejam ligadas à rede local de 
aquecimento ou arrefecimento urbano.

estabelecimentos industriais que 
consomem calor nos seus processos de 
produção sejam ligadas à rede local de 
aquecimento ou arrefecimento urbano.

Or. en

Alteração 385
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Anexo VIII

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. fi

Alteração 386
Richard Seeber

Proposta de directiva
Anexo VIII

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido

Or. en

Justificação

Há que mudar a abordagem global da directiva. Visto que a Comissão não propôs metas 
vinculativas, mas sugeriu, ao invés, uma série de medidas vinculativas, tal diminui a
flexibilidade dos Estados-Membros, sem garantir, porém, que a meta global de 20% seja 
atingida. Cumpre, portanto, inverter a situação tendo em vista atingir a meta e dar, 
simultaneamente, aos Estados-Membros, a liberdade de escolha entre várias medidas não 
vinculativas.

Alteração 387
Oreste Rossi
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Proposta de directiva
Anexo VIII – Título 1

Texto da Comissão Alteração

Orientações para a implantação das 
instalações de produção de electricidade 
térmica e instalações industriais

Análise de custo-benefício

[a completar]

Or. en

Alteração 388
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Anexo VIII – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Escolha do local de implantação das 
instalações de produção de electricidade 
térmica referidas no artigo 10.º, n.ºs 3 e 6

Suprimido

Nos casos em que existe um ponto de 
procura de calor com a capacidade 
definida na coluna C ou um ponto 
potencial de procura de calor, a 
instalação de produção de electricidade 
deve ser implantada a uma distância 
inferior à distância correspondente na 
coluna A. Um ponto potencial de procura 
de calor é definido como aquele em que 
seja possível demonstrar que é 
razoavelmente possível a sua criação, por 
exemplo construindo uma rede de 
aquecimento urbano. Considera-se, por 
exemplo, que existe um ponto de procura 
de calor se for possível demonstrar, 
utilizando técnicas de estimativa 
normalizadas, a existência de uma carga 
térmica agregada superior a 15 MW/km². 
A soma total das cargas que 
correspondem às possibilidades de ligação 
por quilómetro quadrado são 
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consideradas como representando a 
capacidade de procura desses pontos de 
procura de calor.
A distância A é um trajecto de condutas, 
não uma linha recta, ao longo do qual 
peritos que utilizam técnicas de estimativa 
normalizadas, nomeadamente técnicas 
metrológicas, consideram viável construir 
uma conduta de transporte de água de 
dimensão correspondente a um custo 
moderado. São excluídos os obstáculos 
como as cadeias montanhosas, o centro de 
cidades, as travessias difíceis de rios ou 
mares, etc.

A B C

Distância 
máxima 
entre a 

instalação 
de produção 

de 
electricidade 
proposta e o 

ponto de 
procura de 

calor

Capacidade 
eléctrica da 
central

Consumo 
anual 
estimado no 
ponto de 
procura de 
calor 

< 100 km > 1999* MWe > 7500 TJ/ano

< 65 km >500 > 1875 TJ/ano

< 15 km > 20 MW > 50 TJ/ano

As novas instalações funcionarão 
tipicamente com um factor de carga de 
90%

Or. en

Alteração 389
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Anexo VIII – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Escolha do local de implantação das fontes 
industriais de calor residual referidas no 

Suprimido
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artigo 10.º, n.º 8

A B C

Distância 
máxima 
entre a 

instalação 
industrial 

proposta e o 
ponto de 

procura de 
calor

Capacidade Consumo 
anual 

estimado no 
ponto de 

procura de 
calor

< 75 km > 75 MW 
(factor de 
carga de 
60-70%)

> 1600 
TJ/ano

< 60 km > 50 MW 
(factor de 
carga de 
60%)

>1000 
TJ/ano

< 25 km > 50 MW 
(factor de 
carga de > 
85%)

> 400 
TJ/ano

< 15 km > 20 MW > 100 
TJ/ano 

Or. en

Alteração 390
Richard Seeber

Proposta de directiva
Anexo IX

Texto da Comissão Alteração

Este  anexo é suprimido

Or. en

Justificação

Há que mudar a abordagem global da directiva. Visto que a Comissão não propôs metas 
vinculativas, mas sugeriu, ao invés, uma série de medidas vinculativas, tal diminui a 
flexibilidade dos Estados-Membros, sem garantir, porém, que a meta global de 20% seja 
atingida. Cumpre, portanto, inverter a situação tendo em vista atingir a meta e dar, 
simultaneamente, aos Estados-Membros, a liberdade de escolha entre várias medidas não 
vinculativas.
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Alteração 391
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Anexo IX – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A garantia de origem deve ter um formato 
normalizado de 1 MWh. Corresponde à 
produção líquida de electricidade medida à 
saída da instalação e exportada para a 
rede.

A garantia de origem deve ter um formato 
normalizado de 1 MWh. Corresponde à 
produção bruta de electricidade. 

Or. pl

Alteração 392
Richard Seeber

Proposta de directiva
Anexo X

Texto da Comissão Alteração

Este  anexo é suprimido

Or. en

Justificação

Há que mudar a abordagem global da directiva. Visto que a Comissão não propôs metas 
vinculativas, mas sugeriu, ao invés, uma série de medidas vinculativas, tal diminui a 
flexibilidade dos Estados-Membros, sem garantir, porém, que a meta global de 20% seja 
atingida. Cumpre, portanto, inverter a situação tendo em vista atingir a meta e dar, 
simultaneamente, aos Estados-Membros, a liberdade de escolha entre várias medidas não 
vinculativas.

Alteração 392
Richard Seeber

Propota de directiva
Anexo X
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Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido

Or. en

Justificação

The overall approach to in the Directive is to be changed. Whereas the Commission did not 
propose binding targets but instead suggested a multitude of binding measures, this decreases 
the flexibility for Member States without ensuring that the overall 20%-target in achieved. 
Therefore, this is reversed in order to achieve the target while giving the Member States 
freedom to choose from several non-binding measures.

Alteração 393
János Áder

Proposta de directiva
Anexo X – parágrafo 1 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

d) Uma lista não nominativa das 
instalações de refinação de óleos minerais 
e de gás, indicando para cada instalação:

Suprimido

– Consumo médio anual de energia da 
instalação (MWth);
– Produção média anual de energia da 
instalação (teor energético da combinação 
de combustíveis, em MWth); 
– Utilização média anual de matéria-
prima;
– Tipo de instalação e tecnologia utilizada 
na instalação;
– Eficiência de concepção (teórica);
– Data de início do funcionamento;
– Data da última renovação substancial;
– Número médio de horas de 
funcionamento por ano;
– Média anual de eficiência operacional 
líquida.
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Or. en

(Alteração necessária na sequência das alterações introduzidas ao artigo 11.º).

Justificação

A proposta de directiva compara erroneamente o sector da refinação ao da produção de 
electricidade, o que é totalmente inadequado.

Alteração 394
János Áder

Proposta de directiva
Annex X – parágrafo 1 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

d) Uma lista não nominativa das 
instalações de refinação de óleos minerais 
e de gás, indicando para cada instalação:

Suprimido

– Consumo médio anual de energia da 
instalação (MWth);
– Produção média anual de energia da 
instalação (teor energético da combinação 
de combustíveis, em MWth);
– Utilização média anual de 
matéria-prima;
– Tipo de instalação e tecnologia utilizada 
na instalação;
– Eficiência de concepção (teórica);
– Data de início do funcionamento;
– Data da última renovação substancial;
– Número médio de horas de 
funcionamento por ano;
– Média anual de eficiência operacional 
líquida.

Or. en

Alteração 394
Oreste Rossi
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Proposta de directiva
Anexo X – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma lista não nominativa das 
instalações de refinação de óleos minerais 
e de gás, indicando para cada instalação:

Suprimido

– Consumo médio anual de energia da 
instalação (MWth);

– Produção média anual de energia da 
instalação (teor energético da 
combinação de combustíveis, em MWth);

– Utilização média anual de matéria-
prima;
– Tipo de instalação e tecnologia utilizada 
na instalação;

– Eficiência de concepção (teórica);
–Data de início do funcionamento;
– Data da última renovação substancial;
– Número médio de horas de 
funcionamento por ano;

– Média anual de eficiência operacional 
líquida.

Or. it

(Esta alteração é necessária atendendo às alterações efectuadas ao artigo 11.º.)

Justificação

A proposta de directiva compara erradamente o sector de refinaria ao sector de produção de 
electricidade, o que é completamente incorrecto.

Alteração 395
Richard Seeber

Proposta de directiva
Anexo XI - ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

1. As tarifas de acesso à rede devem 
reflectir de forma precisa as poupanças de 
electricidade e de custos realizadas nas 
redes ao utilizar medidas do lado da 
procura, medidas de resposta à procura e 
medidas de produção distribuída, incluindo 
poupanças decorrentes da redução dos 
custos de fornecimento ou dos 
investimentos na rede e um funcionamento 
mais optimizado da rede.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 396
Peter Liese

Proposta de directiva
Anexo XI – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A regulação e a tarifação da rede devem 
permitir aos operadores de rede oferecer
serviços de rede e tarifas de rede para as 
medidas de resposta à procura, de gestão 
da procura e de produção distribuída nos 
mercados organizados da electricidade, 
nomeadamente:

2. A regulação e a tarifação da rede devem 
encorajar os operadores de rede a 
promover serviços de rede e tarifas de rede 
para as medidas de resposta à procura, de 
gestão da procura e de produção distribuída 
nos mercados organizados da electricidade 
com base numa avaliação do impacto 
custo-eficácia por tipos de clientes finais 
(residencial, comercial e industrial).  Os 
serviços de rede incluem:

Or. en

Alteração 397
Richard Seeber
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Proposta de directiva
Anexo XI – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A regulação e a tarifação da rede devem 
permitir aos operadores de rede oferecer 
serviços de rede e tarifas de rede para as 
medidas de resposta à procura, de gestão 
da procura e de produção distribuída nos 
mercados organizados da electricidade, 
nomeadamente:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 398
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
Anexo XI – ponto 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O armazenamento da energia. Suprimido

Or. en

Justificação

Podem surgir conflitos de interesses decorrentes da inclusão de serviços como, por exemplo, 
o armazenamento de energia, nas actividades estatutárias dos operadores de rede.  Devem 
ser introduzidas medidas especiais, para evitar a promoção de actividades de eficiência 
energética para os operadores de rede (o armazenamento de energia, por exemplo), as quais 
poderiam prejudicar o processo de separação estabelecido na Directiva 2009/72/CE. 

Alteração 399
Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo XI – ponto 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da presente disposição, a 
expressão «mercados organizados da 
electricidade» inclui os mercados de balcão 
e as bolsas de electricidade para o 
comércio de energia, de capacidades, de 
serviços de equilibração e de serviços 
auxiliares em todos os prazos, 
nomeadamente nos mercados à vista, do 
dia seguinte e intradiários.

O potencial de resposta à procura deve ser 
tido plenamente em conta sempre que se 
apliquem medidas de adequação da 
capacidade nacional de energia ou outras 
medidas relacionadas com a segurança 
energética. Para efeitos da presente 
disposição, a expressão «mercados 
organizados da electricidade» inclui os 
mercados de balcão e as bolsas de 
electricidade para o comércio de energia, 
de capacidades, de serviços de equilibração 
e de serviços auxiliares em todos os prazos, 
nomeadamente nos mercados à vista, do 
dia seguinte e intradiários.

Or. en

Justificação

Este capítulo deve ser reforçado, tendo em conta a importância da resposta à procura. Em 
paralelo, deve ser realizada a avaliação custo-eficácia, a fim de garantir que a promoção da 
resposta à procura não afecta negativamente qualquer tipo de público final. Cumpre ainda 
destacar os armazenamentos industriais.

Alteração 400
Richard Seeber

Proposta de directiva
Anexo XI – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Devem estar disponíveis tarifas de rede 
que apoiem uma tarifação dinâmica das 
medidas de resposta à procura pelos 
consumidores finais, nomeadamente:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Alteração 401
Richard Seeber

Proposta de directiva
Anexo XII – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os operadores de sistemas de transporte e 
de sistemas de distribuição devem:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 402
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Anexo XIII – Título 1

Texto da Comissão Alteração

Elementos mínimos a incluir nos contratos 
de desempenho energético celebrados com 
o sector público

Âmbito

Mínimo: auditoria, definição de soluções, 
operações (realização e manutenção), 
sensibilização dos utentes, comunicação 
dos resultados
Facultativo: Obras, investimento, 
fornecimento de energia primária
Elementos mínimos a incluir nos contratos 
de desempenho energético celebrados com 
o sector público

Or. en
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Alteração 403
Richard Seeber

Proposta de directiva
Anexo XIII – Título 1

Texto da Comissão Alteração

Elementos mínimos a incluir nos contratos 
de desempenho energético celebrados com 
o sector público

Elementos mínimos que devem ser 
incluídos nos contratos de desempenho 
energético celebrados com o sector público

Or. en

Justificação

Há que mudar a abordagem global da directiva. Visto que a Comissão não propôs metas 
vinculativas, mas sugeriu, ao invés, uma série de medidas vinculativas, tal diminui a 
flexibilidade dos Estados-Membros, sem garantir, porém, que a meta global de 20% seja 
atingida. Cumpre, portanto, inverter a situação tendo em vista atingir a meta e dar, 
simultaneamente, aos Estados-Membros, a liberdade de escolha entre várias medidas não 
vinculativas.

Alteração 404
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Anexo XIII - ponto 1

Texto da Comissão Alteração

 Lista clara e transparente das medidas de 
eficiência a aplicar;

• Conteúdo e metodologia da auditoria 
energética

Lista clara e transparente das medidas de 
eficiência a aplicar;

Or. en

Alteração 405
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Anexo XIII – ponto 2
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Texto da Comissão Alteração

 Poupanças garantidas com a aplicação 
das medidas previstas no contrato;

• Poupanças garantidas com a aplicação 
das medidas previstas no contrato durante 
todo o período de validade do mesmo

Or. en

Alteração 406
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Anexo XIII – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

 Duração e etapas do contrato, condições 
e prazo de pré-aviso;

Nível de conforto e qualidade garantidos 
pelo contrato

Duração e etapas do contrato, condições e 
prazo de pré-aviso, com uma duração 
mínima de três anos;

Or. en

Alteração 407
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Anexo XIII – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

 Apresentação clara e transparente das 
implicações financeiras do projecto e da 
forma como se reparte a quota de ambas as 
partes nas poupanças monetárias 
alcançadas (isto é, remuneração do 
prestador de serviços);

Apresentação clara e transparente das 
implicações financeiras do projecto e da 
forma como se reparte a quota de ambas as 
partes nas poupanças monetárias 
alcançadas (isto é, remuneração do 
prestador de serviços, obrigação do 
prestador de serviços de compensar 
financeiramente toda a diferença entre o 
nível assente de consumo e o consumo 
real) ;
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Or. en

Alteração 408
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Anexo XIII – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

 Informações pormenorizadas sobre as 
obrigações da cada parte contratante.

Informações pormenorizadas sobre os 
instrumentos de informação e 
comunicação;
Informações pormenorizadas sobre as 
obrigações da cada parte contratante.

Or. en

Alteração 409
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta de directiva
Anexo XIV – Parte 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Quadro geral para os relatórios 
complementares

Quadro geral para a informação
complementar

Or. en

Justificação

Há que mudar a abordagem global da directiva. Visto que a Comissão não propôs metas 
vinculativas, mas sugeriu, ao invés, uma série de medidas vinculativas, tal diminui a 
flexibilidade dos Estados-Membros, sem garantir, porém, que a meta global de 20% seja 
atingida. Cumpre, portanto, inverter a situação tendo em vista atingir a meta e dar, 
simultaneamente, aos Estados-Membros, a liberdade de escolha entre várias medidas não 
vinculativas.

Alteração 410
Richard Seeber, Peter Liese
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Proposta de directiva
Anexo XIV – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os relatórios referidos no artigo 19.º, n.º 2, 
proporcionam um quadro para o 
desenvolvimento das estratégias nacionais 
de eficiência energética.

A informação complementar referida no 
artigo 19.º, n.º 1, proporcionam um quadro 
para o desenvolvimento das estratégias
nacionais de eficiência energética.

[Esta alteração aplica-se a todo o Anexo 
XI, ponto 2.  A sua aprovação implicará 
alterações correspondentes em todo o 
Anexo XIV, ponto 2]

Or. en

Justificação

Há que mudar a abordagem global da directiva. Visto que a Comissão não propôs metas 
vinculativas, mas sugeriu, ao invés, uma série de medidas vinculativas, tal diminui a 
flexibilidade dos Estados-Membros, sem garantir, porém, que a meta global de 20% seja 
atingida. Cumpre, portanto, inverter a situação tendo em vista atingir a meta e dar, 
simultaneamente, aos Estados-Membros, a liberdade de escolha entre várias medidas não 
vinculativas.

Alteração 411
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta de directiva
Anexo XIV– parte 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Informações específicas sobre as 
disposições da presente directiva

Suprimido

3.1. Organismos públicos (artigo 4.º)
Os relatórios complementares devem 
incluir a lista dos organismos públicos 
que elaboraram um plano de eficiência 
energética em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 3.
3.2. Obrigações de eficiência 
energética (artigo 6.º)
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Os relatórios complementares devem 
incluir os coeficientes nacionais 
escolhidos em conformidade com o 
anexo IV.
O primeiro relatório complementar deve 
incluir uma breve descrição do regime 
nacional referido no artigo 6.º, n.º 1, ou 
das medidas alternativas adoptadas em 
aplicação do artigo 6.º, n.º 9.
3.3. Auditorias energéticas e sistemas 
de gestão (artigo 7.º)
Os relatórios complementares devem 
incluir:
a) O número de auditorias 
energéticas efectuadas nos três anos 
anteriores;
b) O número de auditorias 
energéticas efectuadas em grandes 
empresas nos três anos anteriores;
c) O número de grandes empresas no 
respectivo território, com indicação do 
número daquelas a que se aplica o 
artigo 7.º, n.º 3.
3.4. Promoção da eficiência no 
aquecimento e arrefecimento (artigo 10.º)
Os relatórios complementares devem 
incluir uma avaliação dos progressos 
alcançados na aplicação do plano 
nacional de aquecimento e arrefecimento 
referido no artigo 10.º, n.º 1.
3.5. Transformação da energia 
(artigo 11.º)
- Os relatórios complementares 
devem incluir um resumo não 
confidencial dos inventários de dados 
referidos no artigo 11.º, em conformidade 
com os requisitos estabelecidos no 
anexo X.
3.6. Transporte e distribuição de 
energia (artigo 12.º)
- O primeiro relatório complementar 
e os subsequentes relatórios a apresentar 
seguidamente de dez em dez anos devem 
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incluir os planos relativos aos potenciais 
de eficiência energética das infra-
estruturas de gás e electricidade, referidos 
no artigo 12.º, n.º 2.
3.7. Disponibilidade de regimes de 
certificação (artigo 13.º)
Os relatórios complementares devem 
incluir informações sobre os sistemas de 
certificação ou sistemas de qualificação 
equivalentes, disponíveis a nível nacional, 
para os fornecedores de serviços 
energéticos, auditorias energéticas e 
medidas de melhoria da eficiência 
energética.
3.8. Serviços energéticos (artigo 14.º)
Os relatórios complementares devem 
incluir uma hiperligação para o sítio Web 
em que podem ser consultadas as listas e 
os registos nacionais de fornecedores de 
serviços energéticos referidos no 
artigo 14.º.
3.9. Outras medidas de promoção da 
eficiência energética (artigo 15.º)
O primeiro relatório complementar deve 
incluir uma lista das medidas referidas no 
artigo 15.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Há que mudar a abordagem global da directiva. Visto que a Comissão não propôs metas 
vinculativas, mas sugeriu, ao invés, uma série de medidas vinculativas, tal diminui a 
flexibilidade dos Estados-Membros, sem garantir, porém, que a meta global de 20% seja 
atingida. Cumpre, portanto, inverter a situação tendo em vista atingir a meta e dar, 
simultaneamente, aos Estados-Membros, a liberdade de escolha entre várias medidas não 
vinculativas.


