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Alteração 938
Fiona Hall, Corinne Lepage

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 contadores inteligentes 
instalados facilitam a poupança de 
energia doméstica e que os objectivos 
gerais 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.
Funcionalidades mínimas devem permitir 
a comunicação de componentes de 
medição inteligente com dispositivos ou 
portas de acesso, quer nas casas, quer nos 
edifícios, tendo em vista a poupança 
energética e serviços de gestão da 
procura.

Or. en

Justificação

 A instalação de contadores inteligentes, tal como previsto nas Directivas 2009/72/CE e
2009/73/CE, contribui de forma crucial para a eficiência energética das casas. O relatório 
relativo ao Mandato M/441 sobre a normalização da CENELEC identificou várias 
funcionalidades adicionais, e não de somenos, da medição inteligente em comparação com a 
contagem tradicional. Essas funcionalidades incluem a eficiência energética e serviços de 
gestão da procura, quer nas casas, quer nos edifícios.

Alteração 939
Britta Thomsen
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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, e se, os Estados-Membros 
implementem a instalação de contadores 
inteligentes, sujeitos aos resultados de 
uma avaliação económica de todos os 
custos a longo prazo, dos benefícios e da 
poupança energética, caso sejam 
avaliados de forma positiva, 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. Após a 
instalação do contador inteligente, devem 
ser dadas aos clientes todas as 
informações e conselhos apropriados para 
maximizar os benefícios potenciais dos 
contadores inteligentes.

Or. en

Justificação

Faz todo o sentido concentrar os investimentos na forma correcta de implantar os contadores 
inteligentes, de forma a gerir os custos para os consumidores. No entanto, um dos principais 
benefícios dos contadores inteligentes reside na exactidão da factura. É, pois, inaceitável que 
os consumidores não a recebam, assim que a tecnologia estiver instalada. Além disso, uma 
das principais vantagens dos contadores inteligentes para o consumidor é a facturação 
precisa. Facturas retroactivas, com montantes elevados imprevistos (devido à falta de rigor 
dos sistemas de contagem dos fornecedores) correm o risco de endividar os consumidores, 
conduzindo a preocupações e a dificuldades desnecessárias.

Alteração 940
Vladimir Urutchev

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



AM\883623PT.doc 5/110 PE475.955v01-00

PT

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, tendo em conta as opções das 
políticas dos Estados-Membros no 
domínio da medição inteligente com base 
na avaliação custo-benefício prevista no 
anexo I, ponto 2, das 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, assim como as questões 
em matéria de privacidade e de segurança 
dos dados, sejam plenamente tidos em 
conta quando forem estabelecidas as 
funcionalidades mínimas dos contadores e 
as obrigações impostas aos participantes no 
mercado.

Or. en

Alteração 941
Gaston Franco

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, com base numa análise 
custo-benefício positiva, tal como 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 os consumidores finais, 
bem como a protecção e a segurança dos 
dados, assim como questões em matéria 
de privacidade sejam plenamente tidos em 
conta quando forem estabelecidas as 
funcionalidades mínimas dos contadores e 
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as obrigações impostas aos participantes no 
mercado.

Or. en

Alteração 942
Ioan Enciu

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, de protecção dos dados de 
carácter pessoal 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.

Or. ro

Alteração 943
Hermann Winkler

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 

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, é seu 
desígnio que os objectivos de eficiência 
energética e de benefícios para o 
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consumidor final sejam plenamente tidos 
em conta quando forem estabelecidas as 
funcionalidades mínimas dos contadores e 
as obrigações impostas aos participantes no 
mercado.

consumidor final sejam plenamente tidos 
em conta quando forem estabelecidas as 
funcionalidades mínimas dos contadores e 
as obrigações impostas aos participantes no 
mercado.

Or. de

Alteração 944
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar
que todos os utilizadores que tenham um 
consumo final de electricidade superior a 
6000 kWh por ano instalem contadores 
inteligentes, o mais tardar até 1 de 
Janeiro de 2015.

Or. en

Alteração 945
Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

Deve também ser dada ênfase à criação de 
normas europeias comuns para os 
contadores inteligentes.

Or. en

Alteração 946
Paul Rübig
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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.

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 podem assegurar que, se tal for 
solicitado pelos consumidores finais, os 
dados de medição relativos à sua produção 
ou consumo sejam comunicados, de 
acordo com o período de leitura, com base 
numa legislação clara em matéria de  
protecção de dados, em regras gerais de 
mercado, no  enquadramento jurídico e 
na legislação sobre calibragem definida 
pelo Estado-Membro, a terceiros que 
actuem em nome do consumidor final.

Or. en

Justificação

A instalação de contadores inteligentes deve assentar nas regras e condições prévias 
estabelecidas pelo terceiro pacote energético (2009/72 e 2009/73 CE). Os requisitos técnicos 
mínimos, as questões de protecção de dados, a análise custo-benefício, entre outros, são de 
extrema importância. A implantação da mediação inteligente só deve ocorrer, se as questões 
de ordem jurídica e técnica foram esclarecidas (ver Mandato M/441 sobre a normalização) e 
a análise custo-benefício for claramente positiva. 

Alteração 947
Fiona Hall, Corinne Lepage

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 

No caso da electricidade, e a pedido do 
consumidor final, os operadores de 
contadores devem assegurar que o 
contador, ou contadores, possa ser 
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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.

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 lhes sejam 
comunicados  de imediato ou a terceiros 
que actuem em nome do consumidor final 
sem custos adicionais e num formato 
facilmente compreensível. Os dados 
devem ser tratados de uma forma segura e 
a privacidade do consumidor deve ser 
protegida, nos termos da  legislação 
pertinente da UE em matéria de protecção 
e de  privacidade de dados. 

Or. en

Alteração 948
Britta Thomsen

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.

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 os 
dados da medição relativos à produção ou 
consumo em tempo real dos consumidores 
finais lhes sejam disponibilizados. Caso os 
consumidores apresentem um pedido para 
que os dados lhes sejam facultados ou a 
terceiros que actuem em nome do 
consumidor final, esses dados devem ser 
fornecidos sem custos adicionais num 
formato que possam usar para cotejar as 
ofertas numa base comparável.

Or. en
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Justificação

Faz todo o sentido concentrar os investimentos na forma correcta de implantar os contadores 
inteligentes, de forma a gerir os custos para os consumidores. No entanto, um dos principais 
benefícios dos contadores inteligentes reside na exactidão da factura. É, pois, inaceitável que 
os consumidores não a recebam, assim que a tecnologia estiver instalada. Além disso, uma 
das principais vantagens dos contadores inteligentes para o consumidor é a facturação 
precisa. Facturas retroactivas, com montantes elevados imprevistos (devido à falta de rigor 
dos sistemas de contagem dos fornecedores) correm o risco de endividar os consumidores, 
conduzindo a preocupações e a dificuldades desnecessárias.

Alteração 949
Angelika Niebler

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.

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. Os operadores 
de contadores devem assegurar que os 
dados dos consumidores sejam objecto de 
uma utilização securizada conforme às 
disposições que regem a protecção de 
dados.

Or. de

Justificação

As informações sobre o consumo e os custos devem ser claras e compreensíveis e contribuir 
para o aumento da eficiência energética nos agregados familiares. Há que garantir, 
simultaneamente, no quadro da utilização desses dados, a protecção dos dados dos 
consumidores.
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Alteração 950
Gaston Franco

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.

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 reais sejam comunicados a 
terceiros que actuem em nome do 
consumidor final, sem custos adicionais e 
num formato que permita aos 
consumidores compreenderem melhor a 
sua utilização da energia.

Or. fr

Justificação

Não foi demonstrado que informar em tempo real os consumidores sobre o seu consumo tem 
um impacto significativo susceptível de favorecer, de forma duradoura, as acções visando a 
economia de energia. Em contrapartida, é certo que uma informação contínua e em grande 
escala destinada a todos os consumidores faria recair sobre estes custos não negligenciáveis. 
O serviço de informação em tempo real deveria, porém, poder ser acessível, a um preço 
razoável, a todos os consumidores que o solicitassem.

Alteração 951
Ioan Enciu

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

Texto da Comissão Alteração

No caso da electricidade, e a pedido do No caso da electricidade, e a pedido do 
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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.

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, sem custos 
adicionais e num formato que possa ser 
utilizado para comparar as ofertas 
especiais de forma equitativa e tendo em 
conta a legislação relativa à protecção dos 
dados de carácter pessoal.

Or. ro

Alteração 952
Kathleen Van Brempt

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.

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 os dados da 
medição relativos à produção ou consumo 
em tempo real sejam disponibilizados ao 
consumidor final. Se os consumidores 
finais assim o solicitarem, os dados de 
medição relativos à sua produção e
consumo em tempo real serão 
comunicados a terceiros que actuem em 
seu nome sem custos adicionais.

Or. en
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Alteração 953
Vicky Ford

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.

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 rigorosos de medição relativos à sua 
produção ou consumo em tempo real sejam 
comunicados a terceiros que actuem em 
nome do consumidor final num formato 
que possam usar para cotejar as ofertas 
numa base comparável.

Or. en

Alteração 954
Vladimir Urutchev

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.

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 – tendo em 
conta a legislação em matéria de 
protecção de dados e a legislação sobre 
calibragem – sejam comunicados a 
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terceiros que actuem em nome do 
consumidor final.

Or. en

Alteração 955
Marian-Jean Marinescu

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.

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.

Or. en

Alteração 956
Gunnar Hökmark

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 

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.
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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.

Or. en

Alteração 957
Gunnar Hökmark

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 958
Norbert Glante

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 

No caso do aquecimento e arrefecimento, 
se um edifício for alimentado por uma rede 
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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.

de aquecimento urbano ou por uma outra 
rede de aquecimento central, deve ser 
instalado na sua entrada um contador de 
calor. Nos prédios que compreendem 
múltiplas unidades para fins de 
habitação, de utilização comercial ou de 
prestação de serviços devem ser também 
instalados contadores de calor individuais a 
fim de medir o consumo de aquecimento 
ou arrefecimento e de água quente para 
cada unidade. Se não for técnica ou 
economicamente 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 ou nas 
diferentes áreas.

Or. de

Justificação

A presente alteração visa evitar os mal-entendidos e estabelecer a igualdade entre todas as 
tecnologias de aquecimento existentes. Devem aplicar-se as mesmas regras aos sectores do 
aquecimento e da refrigeração. A presente disposição deve abranger, não só os apartamentos 
de habitação, mas também o sector da prestação de serviços. Devem ser autorizados vários 
modelos de calorímetros de radiador.

Alteração 959
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

No caso do aquecimento e arrefecimento, 
se um edifício for alimentado por uma rede 
de aquecimento urbano, por aquecimento 
central ou por fontes de calor individuais, 
deve ser instalado na sua entrada, ou à 
saída da caldeira, um contador de calor. 
Nos prédios com várias fracções, devem 
ser também instalados aparelhos de 
contagem individuais de consumo de calor 
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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.

a fim de medir o consumo de aquecimento 
ou arrefecimento para cada fracção. 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.

Or. en

Alteração 960
Konrad Szymański

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 por 
aquecimento central, deve ser instalado na 
sua entrada, ou à saída da caldeira, um 
contador de calor. Nos prédios com várias 
fracções, devem ser também instalados 
aparelhos de contagem individuais de 
consumo de calor a fim de medir o 
consumo de aquecimento ou arrefecimento 
para cada fracção. Se não for tecnicamente 
ou economicamente 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.

Or. en

Alteração 961
Miloslav Ransdorf

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 4
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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 por 
aquecimento central, deve ser instalado na 
sua entrada, ou à saída da caldeira, um 
contador de calor. Nos prédios com várias 
fracções, devem ser também instalados 
aparelhos de contagem individuais de 
consumo de calor a fim de medir o 
consumo de aquecimento ou arrefecimento 
para cada fracção. Se não for tecnicamente 
ou economicamente 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.

Or. en

Alteração 962
Paul Rübig

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, pode 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, com base numa 
análise custo-benefício positiva. Se não 
for tecnicamente e economicamente viável 
utilizar contadores individuais de consumo 
de calor, podem ser utilizados calorímetros 
de radiador, em conformidade com as 
especificações do anexo VI, ponto 1.2, para 
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a medição do consumo de calor.

Or. en

Justificação

A eficácia de sistemas urbanos de aquecimento e arrefecimento deve ser medida através das 
poupanças de energia primária. 

Alteração 963
Vicky Ford

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, pode ser instalado 
na sua entrada um contador de calor. Nos 
prédios de apartamentos, podem 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, ou se os 
custos forem superiores aos benefícios,
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, sempre que tal seja tecnicamente 
viável.

Or. en

Alteração 964
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 4
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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 a fim de medir o 
consumo de aquecimento ou arrefecimento 
para cada apartamento, se a análise 
custo-benefício for positiva. Se não for 
tecnicamente ou economicamente 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, desde que tal seja solicitado 
pelos clientes finais.

Or. en

Alteração 965
Ioan Enciu

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 

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, após análises 
positivas em termos de custo/benefícios.
Se não for técnica ou economicamente
viável utilizar contadores individuais de 
consumo de calor, podem ser utilizados 
calorímetros de radiador, em conformidade 
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consumo de calor em cada radiador. com as especificações do anexo VI, ponto 
1.2, para a medição do consumo de calor 
em cada radiador.

Or. ro

Alteração 966
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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 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 967
Daniel Caspary

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 

No caso do aquecimento e arrefecimento, 
se um edifício for alimentado por uma rede 
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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.

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 técnica 
ou economicamente viável utilizar 
contadores individuais de consumo de 
calor, podem 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. de

Alteração 968
Hermann Winkler

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, pode ser instalado 
na sua entrada um contador de calor. Nos 
prédios de apartamentos, podem 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, podem 
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. de
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Alteração 969
Herbert Reul

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 por um sistema 
de aquecimento central, deve ser instalado 
na sua entrada ou à saída da caldeira um 
contador de calor.

Or. de

Justificação

De acordo com o princípio da subsidiariedade, compete aos Estados-Membros deliberar 
sobre a matéria. Nos novos Estados-Membros, são inúmeros os prédios ainda equipados com 
sistemas de aquecimento que apenas dispõem apenas de uma conduta. Só na Lituânia, a 
conversão de todos os sistemas de aquecimento implicaria custos da ordem dos mil milhões 
de euros. Continua, pois, a ser necessária uma certa flexibilidade.

Alteração 970
Marita Ulvskog

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 

No caso do aquecimento e arrefecimento, 
se um edifício for alimentado por uma rede 
de aquecimento urbano ou equipado com
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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.

aquecimento central, deve ser instalado na 
sua entrada um contador de calor.

Or. en

Alteração 971
András Gyürk

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 incentivados contadores 
individuais de consumo de calor a fim de 
medir o consumo de aquecimento ou 
arrefecimento para cada apartamento. Se 
não for tecnicamente ou comercialmente 
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. en
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Alteração 972
Sari Essayah

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 
um contador de consumo de calor a fim de 
medir o consumo de aquecimento ou 
arrefecimento do edifício.

Or. fi

Justificação

A medição da energia térmica por apartamento não se justifica no que respeita à relação 
custos-benefícios e representa uma solução muito dispendiosa em edifícios como os prédios 
de apartamentos em que são partilhados sistemas de aquecimento central.

Alteração 973
Giles Chichester

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 

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 
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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.

de consumo de calor a fim de medir o 
consumo de aquecimento ou arrefecimento 
para cada apartamento, sempre que tal seja 
viável. Se não for tecnicamente viável 
utilizar contadores individuais de consumo 
de calor, podem 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. en

Alteração 974
Edit Herczog

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 a fim de medir o 
consumo de aquecimento ou arrefecimento 
para cada apartamento. Se não for 
tecnicamente e economicamente 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. en

Alteração 975
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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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 aparelhos de contagem
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.

Or. en

Alteração 976
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A implementação específica de contadores 
individuais de consumo pode estar sujeita 
a uma análise mais ampla de 
custo-benefício a longo prazo que tenha 
em conta, quer os custos e os benefícios 
para o mercado, quer os consumidores. 
Esta avaliação deve decidir qual a forma 
de contagem mais rentável, tendo em 
conta as especificações do Anexo VI, 1.2, 
e o prazo viável para a implementação. 
Esta avaliação custo-benefício deve, além 
disso, ter lugar o mais tardar um ano após 
o prazo de transposição da directiva para 
o Direito nacional.
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Or. en

Alteração 977
Gunnar Hökmark

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 978
Marita Ulvskog

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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 979
Ioan Enciu

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.

Suprimido

Or. ro

Alteração 980
Herbert Reul

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.

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

Or. de
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Justificação

As grandes disparidades existentes entre os Estados-Membros exigem uma maior 
flexibilidade.

Alteração 981
Françoise Grossetête

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.

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

Or. fr

Alteração 982
Norbert Glante

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 

Os Estados-Membros devem adoptar 
regras em matéria de repartição dos custos 
de consumo de calor nos prédios que 
compreendem múltiplas unidades para 
fins de habitação, de utilização comercial 
ou de prestação de serviços e que 
disponham de aquecimento ou 
arrefecimento central. Estas regras devem 
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as transferências térmicas entre 
apartamentos.

incluir orientações sobre os factores de 
correcção de forma a reflectir 
características de construção como as 
transferências térmicas entre apartamentos.

Or. de

Justificação

As disposições devem abranger, não só os apartamentos, mas também o sector da prestação 
de serviços.

Alteração 983
Hermann Winkler

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.

Os Estados-Membros podem para o efeito 
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.

Or. de

Alteração 984
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

Os Estados-Membros devem adoptar 
regras em matéria de repartição dos custos 
de consumo de calor nos prédios com 



PE475.955v01-00 32/110 AM\883623PT.doc

PT

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.

várias fracções 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 fracções.

Or. en

Alteração 985
Bendt Bendtsen

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.

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.

Or. en

Alteração 986
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem estabelecer 
condições para a isenção de categorias de 
edifícios, tal como previsto no artigo 4.º, 
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n.º2 da Directiva 2010/31/UE. 

Or. en

Alteração 987
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A instalação de contadores 
inteligentes pode ser feita com base numa 
análise custo-benefício positiva, numa 
legislação clara em matéria de protecção 
de dados, bem como nas normas 
estabelecidas a nível internacional.

Or. en

Justificação

Actualmente, a UE e os seus órgãos estão a elaborar normas para evitar um "monopólio dos 
contadores inteligentes". A instalação desses contadores não faz sentido antes dessas normas 
serem definidas de forma clara e transparente. 

Alteração 988
Gaston Franco

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 

Os Estados-Membros devem assegurar, em 
consonância com os planos nacionais 
para a instalação de contadores 
inteligentes nos termos dos requisitos 
previstos nas Directivas 2009/72/CE e 
2009/73/CE, que a informação sobre o 
consumo efectivo e os custos é prestada 
com regularidade para todos os sectores 
abrangidos pela presente directiva, 
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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 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

incluindo os distribuidores de energia, os 
operadores das redes de distribuição e as 
empresas de venda de energia a retalho. 
Devem ser fornecidas informações 
adequadas que permitam ao consumidor ter 
uma panorâmica completa dos custos 
efectivos da energia, em conformidade 
com o anexo VI, ponto 2.2. A frequência, 
o formato e o conteúdo da informação 
serão objecto de acordo entre o 
fornecedor e o cliente.

Or. en

Justificação

Os requisitos estabelecidos no artigo 8.º e no Anexo VI correspondem às especificações 
relativas aos contadores inteligentes e devem ser implementados no âmbito das exigências 
das Directivas 2009/72/CE e 2009/73/CE, que facultam um calendário estável e realista. 
Além disso, o facto de se informar o cliente acerca do valor devido relativamente a um 
determinado período de pagamento não deve impedir o respectivo escalonamento de acordo 
com as necessidades do cliente.

Alteração 989
Paul Rübig

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 

Para além das obrigações decorrentes da 
Directiva 2009/72/CE e da Directiva 
2009/73/CE (análise custo-benefício 
prevista no anexo I, ponto 2, das 
directivas e processo de normalização 
liderado pela Comissão Europeia CEN 
TC294 para o gás e CLC TC205 para a 
electricidade) no que se refere à 
informação, os Estados-Membros podem 
exigir, na medida em que seja
tecnicamente viável, financeiramente 
razoável e proporcional às potenciais 
economias de energia,  que a informação 
ao consumidor seja precisa e baseada no 
consumo efectivo, para todos os sectores 
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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.

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.
Devem ser fornecidas informações 
adequadas, mediante informações 
prestadas ao consumidor, que permitam 
ao consumidor ter uma panorâmica 
completa dos custos efectivos da energia, 
em conformidade com o anexo VI, 
ponto 2.2.

Or. en

Justificação

A introdução de sistemas de medição inteligentes de gás, de que depende a frequência de 
facturação proposta, pode estar sujeita a uma avaliação económica dos custos e benefícios. A 
formulação da proposta implica que a medição inteligente de gás é uma obrigação geral, não 
sujeita à avaliação económica. Há que evitar o excesso de informação sobre as facturas. Há 
que estabelecer uma distinção entre a facturação e a informação prestada aos consumidores 
relativamente ao seu consumo.

Alteração 990
Britta Thomsen

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. 

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, tal 
como especificado e em consonância com 
os planos nacionais para a instalação de 
contadores inteligentes nos termos dos 
requisitos legais previstos na Directiva 
2009/72/CE, que a facturação, pelo menos 
de dois em dois meses, seja precisa e 
baseada no consumo efectivo, para todos 
os sectores abrangidos pela presente 
directiva, incluindo os distribuidores de 
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Juntamente com a factura, devem ser 
fornecidas informações adequadas que 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

energia, os operadores das redes de 
distribuição e as empresas de venda de 
energia a retalho e seja disponibilizada a 
pedido do consumidor, sempre que o 
respectivo equipamento técnico de 
medição assim o permita. Juntamente com 
a factura, devem ser fornecidas 
informações adequadas que permitam ao 
consumidor ter uma panorâmica completa 
dos custos efectivos da energia, em 
conformidade com o anexo VI, ponto 2.2.
A frequência e o formato da informação 
prestada serão objecto de acordo entre o 
cliente e o fornecedor.

Or. en

Justificação

A implantação de contadores de calor deve ponderar a viabilidade técnica e económica, 
particularmente tendo em conta os custos e os benefícios a longo prazo. As disposições 
mencionadas especificamente quanto à facturação devem deixar margem de manobra 
suficientes a diferentes métodos de cobrança (nomeadamente a  cobrança por débito directo) 
e a frequência, consoante as necessidades dos clientes, a utilização e as preferências 
específicas.

Alteração 991
Angelika Niebler

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 

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, 
sempre que possível e tendo em conta a 
viabilidade económica, até 1 de Janeiro de 
2015, que as informações fornecidas 
sobre o consumo sejam precisas e 
baseadas no consumo efectivo, para todos 
os sectores abrangidos pela presente 
directiva, incluindo os distribuidores de 
energia, os operadores das redes de 
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estabelecida no anexo VI, ponto 2.1. 
Juntamente com a factura, devem ser 
fornecidas informações adequadas que 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

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 esses 
dados, devem ser fornecidas informações 
adequadas que permitam ao consumidor ter 
uma panorâmica completa dos custos 
efectivos da energia, em conformidade 
com o anexo VI, ponto 2.2.

Or. de

Justificação

A facturação mensal pode, sobretudo no caso dos custos de aquecimento, causar problemas 
sociais e dificuldades financeiras aos inquilinos/utilizadores, uma vez que o respectivo 
pagamento não é uniformemente repartido ao longo do ano, concentrando-se nos meses de 
Inverno, nos quais os custos de aquecimento são particularmente elevados. É, pois, imperioso 
clarificar o conceito de „factura“.

Alteração 992
Vicky Ford

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 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 

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, 
através da contagem inteligente ou da 
auto-leitura, em consonância com os 
planos nacionais para a instalação de 
contadores inteligentes nos termos dos 
requisitos previstos na Directiva 
2009/72/CE, que a facturação seja precisa 
e faculte informação sobre o 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. 
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VI, ponto 2.2. Juntamente com a factura, devem ser 
fornecidas informações adequadas que 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

Or. en

Alteração 993
Catherine Trautmann

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 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

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, em 
conformidade com os planos nacionais de 
instalação de contadores 
inteligentes previstos na Directiva 
2009/72/CE, 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 permitam ao consumidor ter 
uma panorâmica completa dos custos 
efectivos da energia, em conformidade 
com o anexo VI, ponto 2.2.

Or. fr

Alteração 994
Herbert Reul
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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 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

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 ou previsto, em função 
do acordado com o cliente, 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, e 
que o mesmo se aplique à repartição dos 
custos nos prédios de apartamentos, em 
conformidade com a frequência mínima 
estabelecida no anexo VI, ponto 2.1. 
Juntamente com a factura ou por via de um 
outro método apropriado, devem ser 
fornecidas informações adequadas que 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

Or. de

Alteração 995
Bernd Lange

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 

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 
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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 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

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 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2. Uma factura deve, além 
disso, indicar, em todo o caso, a média 
mensal do consumo anual previsto.

Or. de

Alteração 996
Fiona Hall

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 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

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, ou no 
momento da instalação do contador 
inteligente, que os extractos de conta
sejam precisos e baseados 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 o extracto, devem ser 
fornecidas informações adequadas que 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.
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Or. en

Justificação

Um extracto fornece informações ao consumidor. Há que distinguir entre um extracto e uma 
factura que requer o pagamento, dado que os consumidores podem querer regularizar os 
seus pagamentos ao longo do ano através de débito directo ou pré-pagamento.

Alteração 997
Giles Chichester

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 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

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 2020, 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 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2, e as disposições pertinentes 
relativas à electricidade constantes da 
Directiva 2009/72/CE e ao gás constantes 
da Directiva 2009/73/CE.    

Or. en

Alteração 998
Ivo Belet
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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 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

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 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, da distribuição e da obrigação 
de serviço público, em conformidade com 
o anexo VI, ponto 2.2.

Or. en

Alteração 999
Herbert Reul

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 

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 
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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 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

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 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2, desde que se disponha de 
soluções técnicas adequadas.

Or. de

Alteração 1000
Daniel Caspary

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 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

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 que 
as informações sobre a facturação sejam 
baseadas no consumo efectivo. Juntamente 
com as informações sobre a facturação, 
devem ser fornecidas informações 
adequadas que permitam ao consumidor ter 
uma panorâmica completa dos custos 
efectivos da energia, em conformidade 
com o anexo VI, ponto 2.2.

Or. de
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Alteração 1001
Kathleen Van Brempt

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 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

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, 
aquando da instalação de contadores 
inteligentes, 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 permitam ao consumidor ter 
uma panorâmica completa dos custos 
efectivos da energia, em conformidade 
com o anexo VI, ponto 2.2.

Or. en

Alteração 1002
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj

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 

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 
informação relativa à facturação seja 
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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 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

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 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2, e as disposições pertinentes 
relativas à electricidade constantes da 
Directiva 2009/72/CE e ao gás constantes 
da Directiva 2009/73/CE.    

Or. en

Justificação

Os consumidores devem dispor de informações precisas e transparentes sobre o seu consumo 
real, mas não devem necessariamente ser obrigados a pagar as suas contas com base no 
consumo real. Para além disso, a disposição deve ser alinhada com os requisitos do terceiro 
pacote para a implementação de sistemas de medição inteligentes.

Alteração 1003
Vladimir Urutchev

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 

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 
com um análise custo-benefício positiva e 
assente em estudos de viabilidade, 
abrangidos pela presente directiva, 
incluindo os distribuidores de energia, os 
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conformidade com a frequência mínima 
estabelecida no anexo VI, ponto 2.1. 
Juntamente com a factura, devem ser 
fornecidas informações adequadas que 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

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 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

Or. en

Alteração 1004
Ioan Enciu

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 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

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 todas as informações adequadas 
que permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

Or. ro
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Alteração 1005
Ioan Enciu

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.

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

Or. ro

Alteração 1006
Kathleen Van Brempt

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.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais possam optar entre 
a facturação em formato electrónico ou em 
papel e, no caso da instalação de 
contadores inteligentes, 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.

Or. en
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Alteração 1007
Giles Chichester

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.

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.

Or. en

Alteração 1008
Fiona Hall

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.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais possam optar entre 
os extractos e as facturas 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.

Or. en

Justificação

Um extracto fornece informações ao consumidor. Há que distinguir entre um extracto e uma 
factura que requer o pagamento, dado que os consumidores podem querer regularizar os 
seus pagamentos ao longo do ano através de débito directo ou pré-pagamento.
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Alteração 1009
Herbert Reul

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, 
os dados relativos à facturação energética e 
ao histórico de consumo sejam 
comunicados a um prestador de serviços 
energéticos designado pelo cliente final.

Os Estados-Membros devem exigir que, se 
tal for solicitado pelos consumidores finais, 
os dados relativos à facturação energética e 
ao histórico de consumo sejam 
comunicados a um prestador de serviços 
energéticos designado pelo cliente final sob 
a mesma forma que ao cliente final. Em 
caso de desvio, pelas partes contratantes, 
do disposto supra, há que acordar 
previamente em regras aplicáveis á 
repartição dos custos.

Or. de

Justificação

Todas as modificações aumentam os encargos administrativos, causando, por conseguinte, 
um aumento dos custos. Se desejável, as partes contratantes podem não cumprir esta regra; 
em caso de dúvida, contudo, terá o consumidor de suportar os elevados custos.

Alteração 1010
Catherine Trautmann, Henri Weber

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, 
os dados relativos à facturação energética e 
ao histórico de consumo sejam 
comunicados a um prestador de serviços 
energéticos designado pelo cliente final.

Os Estados-Membros devem exigir que, se 
tal for solicitado pelos consumidores finais, 
os dados relativos à facturação energética e 
ao histórico de consumo sejam 
comunicados a um prestador de serviços 
energéticos ou um terceiro designado pelo 
cliente final.
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Or. fr

Alteração 1011
Britta Thomsen

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, 
os dados relativos à facturação energética e 
ao histórico de consumo sejam 
comunicados a um prestador de serviços 
energéticos designado pelo cliente final.

Os Estados-Membros devem exigir que, se 
tal for solicitado pelos consumidores finais, 
os dados relativos à facturação energética e 
ao histórico de consumo sejam 
comunicados ao consumidor ou a um 
prestador de serviços energéticos 
designado pelo cliente final.

Or. en

Alteração 1012
Fiona Hall

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, 
os dados relativos à facturação energética
e ao histórico de consumo sejam 
comunicados a um prestador de serviços 
energéticos designado pelo cliente final.

Os Estados-Membros devem exigir que, se 
tal for solicitado pelos consumidores finais, 
os dados relativos aos extractos e ao 
histórico de consumo sejam comunicados a 
um prestador de serviços energéticos 
designado pelo cliente final.

Or. en

Justificação

Um extracto fornece informações ao consumidor. Há que distinguir entre um extracto e uma 
factura que requer o pagamento, dado que os consumidores podem querer regularizar os 
seus pagamentos ao longo do ano através de débito directo ou pré-pagamento.
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Alteração 1013
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros exigem que as 
informações e estimativas relativas às 
tarifas de energia sejam facultadas, a 
pedido, aos consumidores, em tempo útil e 
num formato facilmente compreensível, 
permitindo-lhes cotejar as ofertas numa 
base comparável e mudar de fornecedor 
de energia doméstica de uma forma 
eficiente em termos de custos.

Or. en

Alteração 1014
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que adequado, os 
Estados-Membros devem encorajar 
estruturas tarifárias que incentivem os 
consumidores a economizar unidades 
adicionais marginais do consumo de 
energia.

Or. en

Alteração 1015
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3



PE475.955v01-00 52/110 AM\883623PT.doc

PT

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.

3. Os extractos informativos e em matéria 
de  facturação 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 mediante, pelo 
menos, dois tipos de comunicações 
directas, uma das quais através de 
monitores instalados em casa.

Or. en

Justificação

O Conselho de Reguladores Europeus da Energia (CEER) recomenda que as informações 
sejam prestadas ao consumidor final através de uma escolha de, pelo menos, dois canais de 
comunicação. As análises de projectos-piloto em matéria de medição inteligente e os estudos 
que visam aumentar a eficiência energética e permitir uma resposta à procura demonstraram 
que os monitores existentes em casa permitem alcançar os melhores resultados na 
conservação de energia.

Alteração 1016
Bendt Bendtsen

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.

3. Os dados facultados por via electrónica 
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. Isto não se aplica à 
facturação em papel enquanto tal.

Or. en
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Justificação

As informações devem ser fornecidas de forma eficaz em termos de custos. Por conseguinte, 
esta disposição apenas se deve aplicar às informações fornecidas por via electrónica, a fim 
de minimizar os custos administrativos.

Alteração 1017
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

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.

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 aos 
consumidores finais.

Or. en

Alteração 1018
Gaston Franco

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.

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, devem ser 
comunicados aos consumidores finais de 
uma forma transparente e eficaz em 
termos de custos.

Or. en

Justificação

A directiva deverá distinguir mais claramente entre os requisitos mínimos obrigatórios para 
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a medição / informação em matéria de facturação disponibilizada a todos os clientes e 
informações mais sofisticadas sintetizadas em ofertas competitivas que não podem ser 
propostas gratuitamente.

Alteração 1019
Vicky Ford

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.

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 aos 
consumidores finais de uma forma 
transparente e eficaz em termos de custos.

Or. en

Alteração 1020
Giles Chichester

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.

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, devem ser 
comunicados aos consumidores finais a 
custo mínimo.

Or. en

Alteração 1021
Herbert Reul
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Proposta de directiva
Artigo 8 – n.° 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.

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 devem ser 
comunicados aos consumidores finais.

Or. de

Justificação

O anexo VI é demasiado detalhado. A disponibilização de todos os dados ao cliente final terá, 
antes, como resultado frustração e a sensação de confronto com dificuldades insuperáveis. M 
última análise, o cliente final deveria ser capaz de, através de uma interface, consultar os 
dados que lhe podem ser úteis para avaliar o seu consumo de energia. Existe já 
regulamentação nacional relativa à repartição dos custos; a Comissão não aduziu quaisquer 
provas da necessidade de uma abordagem uniforme.

Alteração 1022
Evžen Tošenovský

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 individuais 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
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Alteração 1023
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

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 individuais 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.

Alteração 1024
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão Europeia e os Estados-
Membros devem procurar estabelecer 
linhas de investigação para criar 
tecnologias compatíveis com os edifícios 
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históricos, cobrindo todos os aspectos 
relacionados com a utilização das 
energias renováveis e a instalação de 
contadores inteligentes e outras 
tecnologias que seja necessário instalar 
nestes edifícios, comprometendo-se 
também a divulgar os resultados das 
investigações já realizadas. 
comprometendo-se a divulgar os 
resultados das investigações já realizadas.

Or. es

Alteração 1025
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. As disposições do presente artigo são 
coerentes com o calendário e as 
modalidades de instalação dos contadores 
inteligentes previstos nas directivas 
2009/72/CE e 2009/73/CE, devendo os 
contadores instalados em conformidade 
com essas duas directivas permitir uma 
facturação precisa e baseada no consumo 
real.

Or. fr

Alteração 1026
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os custos de aquisição, instalação e 
manutenção dos contadores individuais 
de electricidade, gás natural, aquecimento 
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ou arrefecimento central e água quente 
instalados nos termos da presente 
directiva serão suportados pelos 
fornecedores de serviços energéticos com 
base em contratos de desempenho 
energético.

Or. ro

Alteração 1027
Vicky Ford

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 
resultados são disponibilizados ao 
público.

Or. en

Justificação

Os consumidores têm de compreender 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 1028
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. Dadas as especiais características 
dos edifícios históricos, seria necessário 
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realizar um estudo sobre os diferentes 
perfis de consumo de energia, tendo em 
conta as qualidades de isolamento da 
arquitectura tradicional, a sua adaptação 
ao meio e as boas práticas aplicadas no 
passado no que se refere à utilização e à 
função desses edifícios. 

Or. es

Alteração 1029
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Financiamento
1. A Comissão e os Estados-Membros 
devem estabelecer instrumentos e 
mecanismos financeiros que incluam:
(a) contribuições financeiras e multas em 
caso de incumprimento das obrigações 
previstas no artigo 6.°;
(b) recursos destinados à eficiência 
energética no quadro financeiro 
plurianual, em especial no quadro do 
Fundo de Coesão, dos Fundos estruturais 
e de desenvolvimento rural, bem como 
instrumentos financeiros europeus 
especializados, de assistência técnica e de 
engenharia financeira;
(c) recursos atribuídos à eficiência 
energética pelo Banco Europeu de 
Investimento (BEI) e outras instituições 
financeiras europeias, em especial o 
Banco Europeu para a Reconstrução e o 
Desenvolvimento (BERD) e o Banco de 
Desenvolvimento do Conselho da Europa 
(CEB);
(d) recursos nacionais, inclusive de 
bancos públicos e outras instituições 
financeiras nacionais;
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(e) 10% dos recursos totais do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional 
podem ser utilizados para apoiar as 
medidas de eficiência energética 
implementadas nos termos da presente 
directiva;
(f) a utilização de outros fundos 
comunitários para apoiar a investigação e 
o desenvolvimento, campanhas de 
informação ou as formações relativas à 
eficiência energética;
(2) A execução das recomendações 
incluídas nos certificados de desempenho 
energético realizados nos termos da 
presente directiva deve ser apoiada por 
incentivos financeiros ou fiscais. Os 
incentivos financeiros devem:
(a) fornecer instrumentos financeiros (p. 
ex., garantias de empréstimos para os 
capitais privados, garantias para os 
contratos de empréstimo visando 
encorajar a eficiência energética, 
subvenções, empréstimos subvencionados 
e linhas de crédito especializadas) que 
reduzam os riscos  aparentes e efectivos 
dos projectos de eficiência energética;
(b) assegurar recursos adequados para 
apoiar programas de formação e de 
certificação com vista à melhoria e  à 
homologação das competências em 
matéria de eficiência energética;
(3) A fim de cumprir os requisitos 
referidos nos n.ºs 1 e 2, a Comissão e os 
Estados-Membros devem adoptar medidas 
destinadas, nomeadamente, a apoiar os 
investimentos no domínio das melhorias 
da eficiência energética das pessoas em 
risco de pobreza energética, incluindo os 
contratos de desempenho energético;
(4) Os Estados-Membros podem aplicar 
uma taxa reduzida de IVA, mas não 
inferior a 5%, aos serviços e produtos 
adquiridos nos termos da presente 
directiva;
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(5) A Comissão deve, se necessário, 
directamente ou através das instituições 
financeiras europeias, assistir os Estados-
Membros, a seu pedido, na criação de 
mecanismos de financiamento e de 
sistemas de suporte técnico tendo por 
objectivo o aumento da eficiência 
energética em diferentes sectores, 
apoiando o intercâmbio de boas práticas 
entre as autoridades nacionais ou 
regionais ou os organismos responsáveis;

Or. ro

Alteração 1030
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

The manner in which Member States enforce adherence to Articles 6 to 8 should be left to the 
discretion of the Member States.In addition, with respect to Article 6 (1) energy companies 
will be fined for the behaviour of a third party (consumers), over which they have very limited 
influence. Making energy companies liable for actions (or the failure to act) of third parties 
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contradicts fundamental legal principles. According to the principle of fault a person may 
only be held responsible for her/his own actions. The savings targets may not be achieved 
despite major efforts of energy companies, as their achievement is entirely dependent on the 
behaviour and investment decisions of customers.

Alteração 1031
Matthias Groote

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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.

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. As 
sanções não devem ser aplicadas com 
base em montantes fixos nem 
independentemente da gravidade da 
culpa. 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 1032
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.° 1
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Texto da Comissão Alteração

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.

Se optarem por regimes obrigatórios, 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. de

Justificação

Se os Estados-Membros optarem por instrumentos alternativos aos propostos pela Comissão, 
as sanções serão destituídas de sentido.

Alteração 1033
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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 

Os Estados-Membros, caso não tenham 
optado por aplicar abordagens 
alternativas aprovadas, 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. Estas sanções podem assumir a 
forma de requisitos para a aquisição de 
créditos adicionais RCLE no mercado 
aberto. Os Estados-Membros devem 



PE475.955v01-00 64/110 AM\883623PT.doc

PT

Comissão quaisquer alterações 
subsequentes que as afectem.

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

Alteração 1034
Ivo Belet

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

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 e proporcionais. 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

Alteração 1035
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.° 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 
justificadas, 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. ro

Alteração 1036
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem regras 
sobre os incentivos e o financiamento a 
proporcionar às empresas e aos 
moradores para investirem na eficiência 
energética

Or. en

Justificação

Os incentivos são importantes para fazer avançar a eficiência energética na União Europeia. 
As sanções não ajudam ninguém.

Alteração 1037
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que os 
montantes provenientes das sanções 
acima mencionadas são canalizados para 
apoiar financeiramente a eficiência 
energética, em consonância com o 
disposto no artigo 16-A (novo).

Or. en

Alteração 1038
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1039
András Gyürk

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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.

Suprimido

Or. en

Alteração 1040
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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 

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 
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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.

eficientes.

Os planos nacionais devem identificar:
a) as metas nacionais de desenvolvimento 
de cogeração para 2020 e os 
correspondentes objectivos intermédios;
b) as  zonas de promoção de aquecimento 
urbano para as quais a análise 
custo-benefício identificou potencial de 
cogeração;
c) as informações indicadas 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.
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.
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Or. en

Justificação

Uma abordagem única para promover a cogeração não é aconselhável. Devido às inúmeras 
questões técnicas em torno da cogeração, as circunstâncias nacionais devem ser tidas em 
conta. Deverão ser introduzidos requisitos com base numa análise custo-benefício realizada 
ao nível do sistema, de acordo com modalidades e critérios claramente estabelecidos. Essa 
análise deve identificar as áreas de desenvolvimento de aquecimento / arrefecimento urbano 
onde a procura de calor seja suficiente para justificar o desenvolvimento de redes de 
aquecimento / arrefecimento.

Alteração 1041
Fiorello Provera

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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) as metas nacionais de desenvolvimento
de cogeração para 2020 e os 
correspondentes objectivos intermédios;
b) as  zonas de promoção de aquecimento 
urbano para as quais a análise 
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custo-benefício identificou potencial de 
cogeração;
c) as informações indicadas 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.
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 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.
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Alteração 1042
Ivo Belet

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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 uma avaliação pormenorizada 
do potencial de cogeração de elevada 
eficiência. Essas avaliações devem ser 
actualizadas e comunicadas à Comissão 
de cinco em cinco anos.

Or. en

Alteração 1043
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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 

1. Até 1 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 
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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.

as informações previstas no anexo VII.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros necessitam de tempo e de pessoal para a elaboração de planos 
detalhados. Dois anos representam um período realista para esse efeito. Além disso, é 
improvável que tais planos percam actualidade no prazo de cinco ou dez anos, pelo que se 
pode prescindir de uma actualização regular, extremamente complexa e, por conseguinte, 
dispendiosa. Planos obrigatórios não são compatíveis com a ideia da concorrência.

Alteração 1044
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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 

1. Até 31 Dezembro 2015, os 
Estados-Membros devem realizar e 
comunicar à Comissão uma avaliação 
pormenorizada da procura 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. Se já tiverem 
procedido a uma avaliação equivalente, 
devem comunicá-la à Comissão. A 
avaliação deve ter em conta os diferentes 
tipos de cogeração, tendo por base as 
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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.

especificidades da procura nacional e os 
diferentes padrões de consumo. Esses 
planos devem ser actualizados e 
comunicados à Comissão de cinco em 
cinco anos. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o uso eficiente dos recursos 
energéticos e o desenvolvimento de 
recursos e sistemas de aquecimento e 
arrefecimento eficientes sejam tidos em 
conta na planificação do desenvolvimento 
local e regional, incluindo nos planos de 
ordenamento territorial urbano e rural, bem 
como nas estratégias energéticas e na 
planificação a nível local e regional. 
Cumpre ter em conta os mercados de 
calor locais / regionais.

Or. en

Alteração 1045
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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 

1. Até 31 Dezembro 2015, os 
Estados-Membros devem realizar e 
comunicar à Comissão uma avaliação 
pormenorizada da procura de cogeração
para o desenvolvimento do potencial de 
cogeração de elevada eficiência e de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
eficientes, contendo as informações 
previstas no anexo VII. Se já tiverem 
procedido a uma avaliação equivalente, 
devem comunicá-la à Comissão. A 
avaliação deve ter em conta os diferentes 
tipos de cogeração, tendo por base as 
especificidades da procura nacional e os 
diferentes padrões de consumo. Esses 
planos devem ser actualizados e 
comunicados à Comissão de cinco em 
cinco anos. Os Estados-Membros devem 
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satisfaçam os critérios de concepção 
enunciados no anexo VII.

assegurar que o uso eficiente dos recursos 
energéticos e o desenvolvimento de 
recursos e sistemas de aquecimento e 
arrefecimento eficientes sejam tidos em 
conta na planificação do desenvolvimento 
local e regional, incluindo nos planos de 
ordenamento territorial urbano e rural, bem 
como nas estratégias energéticas e na 
planificação a nível local e regional.

Or. en

Alteração 1046
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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 31 de Dezembro de 2015, os 
Estados-Membros devem realizar e 
comunicar à Comissão uma avaliação do
desenvolvimento do potencial de 
cogeração de elevada eficiência e de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
eficientes, contendo as informações 
previstas no anexo VII. Se já tiverem 
procedido a uma avaliação equivalente, 
devem comunicá-la à Comissão. Essa 
avaliação deve ser actualizada e 
notificada à Comissão de cinco em cinco 
anos. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o uso eficiente dos recursos 
energéticos e o desenvolvimento de 
recursos e sistemas de aquecimento e 
arrefecimento eficientes sejam tidos em 
conta em todas as estratégias energéticas 
locais e regionais. Cumpre ter em conta os 
mercados de calor locais / regionais.

Or. en
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Alteração 1047
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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 31 de Dezembro de 2015, os 
Estados-Membros devem realizar e 
comunicar à Comissão uma avaliação do
desenvolvimento do potencial de 
cogeração de elevada eficiência e de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
eficientes, contendo as informações 
previstas no anexo VII. Se já tiverem 
procedido a uma avaliação equivalente, 
devem comunicá-la à Comissão. Essa 
avaliação deve ser actualizada e 
notificada à Comissão de cinco em cinco 
anos. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o uso eficiente dos recursos 
energéticos e o desenvolvimento de 
recursos e sistemas de aquecimento e 
arrefecimento eficientes sejam tidos em 
conta na planificação do desenvolvimento
local e regional, incluindo nos planos de 
ordenamento territorial urbano e rural, bem 
como nas estratégias energéticas e na 
planificação a nível local e regional. 
Cumpre ter em conta os mercados de 
calor locais / regionais.

Or. en

Alteração 1048
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Janeiro de 2014, os 
Estados-Membros devem estabelecer e 
comunicar à Comissão planos nacionais de 

1. Até 1 de Janeiro de 2014, os 
Estados-Membros devem estabelecer e 
comunicar à Comissão planos nacionais de 
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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.

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 incentivar que o 
uso eficiente dos recursos energéticos e o 
desenvolvimento de recursos e sistemas de 
aquecimento e arrefecimento eficientes 
sejam tidos em conta na planificação do 
desenvolvimento local e regional, 
incluindo nos planos de ordenamento 
territorial urbano e rural, bem como nas 
estratégias energéticas e na planificação a 
nível local e regional. Cumpre ter em 
conta os mercados de calor locais e 
regionais.

Or. en

Alteração 1049
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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 

1. Até 1 de Janeiro de 2014, os Estados-
Membros devem estabelecer e comunicar à 
Comissão mapas nacionais de aquecimento 
e arrefecimento para a identificação e o 
desenvolvimento mais eficiente do 
potencial de cogeração de elevada 
eficiência e de aquecimento e 
arrefecimento urbano eficientes, contendo 
as informações previstas no anexo VII. 
Esses mapas devem ser actualizados e 
comunicados à Comissão de cinco em 
cinco anos.
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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. fi

Alteração 1050
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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 uma avaliação global para o 
desenvolvimento do potencial de 
tecnologias de eficiência energética, entre 
as quais a 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 
tomam em consideração os mercados do 
calor locais e regionais. A fim de pôr em 
execução a avaliação mencionada no 
início do presente número, os Estados-
Membros devem realizar análises custos / 
benefícios relativos ao seu território, 
baseadas na exequibilidade e pertinência 
técnica e económicas, de modo a aplicar 
soluções eficazes a custo aceitável.

Or. fr



PE475.955v01-00 78/110 AM\883623PT.doc

PT

Justificação

Parece essencial deixar os Estados-Membros proceder, antes de mais, a uma avaliação geral 
das soluções pertinentes de eficiência energética, com base em análises custo/benefícios, sem 
preconceitos. Devem ser igualmente tomadas em consideração as condições locais.

Alteração 1051
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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, contendo as informações 
previstas no anexo VII. Esses planos 
devem ser actualizados e comunicados à 
Comissão de cinco em cinco anos e devem 
ter em conta, designadamente, as 
reduções prováveis na carga de 
aquecimento e de refrigeração 
decorrentes do Capítulo II, artigos 4.º a 
8.º, da aplicação da Directiva 2010/31/UE 
e de outras medidas, assim como o 
impacto que esta diminuição no consumo 
de energia terá nas futuras necessidades 
da infra-estrutura. 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. Os 
planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento devem ter plenamente em 
conta a análise do potencial nacional da 
cogeração de elevada eficiência 
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desenvolvida ao abrigo da Directiva 
2004/8/CE.

Or. en

Justificação

As medidas do lado do fornecimento de energia têm de ter em conta as melhorias do lado da 
procura, a fim de evitar um abastecimento excessivo e investimentos empatados.

Alteração 1052
Sari Essayah

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, 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. Se o 
potencial de cogeração de calor e 
electricidade tiver sido já relativamente 
bem explorado num determinado Estado-
Membro, pelo que a eficácia de novas 
medidas relativamente ao respectivo custo 
seria significativamente menor do que 
noutros países, a Comissão pode, por 
razões fundamentadas, conceder ao 
Estado-Membro em causa uma 
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derrogação ao disposto no presente artigo 
10.º.

Or. fi

Justificação

As instalações de cogeração são mais numerosas em certos países do que noutros. A 
construção de novas instalações de cogeração deve ser rentável numa economia de mercado, 
o que é mais difícil de conseguir nos Estados-Membros aqui referidos do que nos Estados-
Membros em que existe um grande potencial inutilizado de cogeração de calor e 
electricidade.

Alteração 1053
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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, incluindo 
da micro-cogeração, 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. Os 
planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento podem conter uma secção 
específica sobre micro-cogeração 
residencial, se adequado.
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Or. en

Justificação

Micro-cogeneration units can be up to 90% per cent more energy-efficient in production of 
electricity and heat than conventional boilers. As an efficient form of decentralised energy 
system, they can avoid losses of primary energy, decrease energy bills and generate available 
electricity at the point of use. This is particularly adequate for offgrid energy users in rural 
areas. Micro-cogeneration should be singled out in the Directive (and not just in the annex) 
as a technology that needs particular encouragement. For the same reason, Member States 
are encouraged to provide a separate figure on the heating and cooling demand to be 
satisfied by residential micro-cogeneration.

Alteração 1054
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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 um plano para o 
desenvolvimento do potencial de 
cogeração de elevada eficiência, incluindo 
da micro-cogeração, 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. en
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Alteração 1055
Matthias Groote

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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, contendo 
as informações previstas no anexo VII. Os 
encargos administrativos deveriam ser tão 
reduzidos quanto possível. 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. Nestes planos de 
ordenamento territorial deveria ser 
conferida prioridade à cogeração de 
elevada eficiência.

Or. de

Alteração 1056
Daniel Caspary

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Janeiro de 2014, os Estados-
Membros devem estabelecer e comunicar 
à Comissão planos nacionais de 

1. Até 1 de Janeiro de 2014, os Estados-
Membros devem analisar o potencial de 
cogeração de elevada eficiência e de 
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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.

aquecimento e arrefecimento urbano 
eficientes e fornecer informações sobre a 
matéria à Comissão, incluindo as 
informações previstas no anexo VII e uma 
análise de custos-benefícios. Essa análise 
deve ser actualizada em estreita 
cooperação com as autoridades locais e 
comunicada 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

Alteração 1057
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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 

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 desenvolvidos e 
actualizados em estreita cooperação com 
as autoridades locais. 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 
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concepção enunciados no anexo VII. planos de ordenamento territorial urbano e 
rural, e satisfaçam os critérios de 
concepção enunciados no anexo VII.

Or. de

Justificação

A fim de alcançar um aumento considerável da eficiência energética, que se reflecte 
sobretudo a nível local, as autoridades locais devem participar nos procedimentos de 
planeamento e de actualização.

Alteração 1058
Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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, 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 
desenvolver e actualizar estes planos em 
estreita cooperação com as autoridades 
locais e 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
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Alteração 1059
Norbert Glante

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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, bem como 
para a modernização das redes de 
aquecimento e arrefecimento existentes, 
contendo as informações previstas no 
anexo VII. 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

Os planos nacionais de aquecimento e arrefecimento deveriam estabelecer medidas de apoio 
à modernização das redes de aquecimento e arrefecimento urbano, em particular na Europa 
Central e Oriental, mas não só.

Alteração 1060
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Janeiro de 2014, os Estados-
Membros devem estabelecer e comunicar à 

1. Até 1 Janeiro 2015, os Estados-
Membros devem estabelecer e comunicar à 
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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.

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. Os 
encargos administrativos devem ser 
reduzidos. 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 locais e 
regionais de desenvolvimento sejam 
tomados em consideração no âmbito dos 
planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento, incluindo planos de 
ordenamento territorial urbano e rural, e 
satisfaçam os critérios de concepção 
enunciados no anexo VII.

Or. ro

Alteração 1061
Miloslav Ransdorf

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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 

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, incluindo a melhoria das redes 
de aquecimento e arrefecimento urbano 
existentes, 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 
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de desenvolvimento, incluindo planos de 
ordenamento territorial urbano e rural, e 
satisfaçam os critérios de concepção 
enunciados no anexo VII.

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

Os planos nacionais de aquecimento e arrefecimento devem estabelecer medidas de apoio à 
modernização das redes de aquecimento e arrefecimento urbano, em particular, mas não só, 
na Europa Central e Oriental.

Alteração 1062
Evžen Tošenovský

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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, incluindo a melhoria das redes 
de aquecimento e arrefecimento urbano 
existentes, 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.
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Or. en

Alteração 1063
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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, incluindo a melhoria das redes 
de aquecimento e arrefecimento urbano 
existentes, 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. en

Justificação

Os planos nacionais de aquecimento e arrefecimento devem estabelecer medidas de apoio à 
modernização das redes de aquecimento e arrefecimento urbano, em particular, mas não só, 
na Europa Central e Oriental.

Alteração 1064
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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, sempre que técnica e 
economicamente viável, 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. en

Alteração 1065
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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 analisar o potencial de 
cogeração de elevada eficiência e de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
eficientes e fornecer informações sobre a 
matéria à Comissão, incluindo as 
informações previstas no anexo VII. Essas 
análises devem ser actualizadas e 
comunicadas à Comissão de cinco em 
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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.

cinco anos. Os Estados-Membros devem 
assegurar, através do seu quadro 
regulamentar, que as análises nacionais do 
potencial de aquecimento e arrefecimento 
sejam tomadas 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 elaboração de planos de aquecimento e arrefecimento envolve um enorme ónus burocrático  
A obrigatoriedade de ter em conta os planos nacionais interfere consideravelmente com a 
estruturação do ordenamento territorial nos planos municipais de utilização do solo e de 
urbanização. Esta interferência infringe o princípio da subsidiariedade.

Alteração 1066
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Jan Březina, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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 

1. Até 1 de Janeiro de 2014, os 
Estados-Membros devem analisar e 
comunicar à Comissão o 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 as 
análises nacionais relativas ao
aquecimento e arrefecimento sejam 
tomadas em consideração nos planos locais 
e regionais de desenvolvimento, incluindo 
planos de ordenamento territorial urbano e 
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de desenvolvimento, incluindo planos de 
ordenamento territorial urbano e rural, e 
satisfaçam os critérios de concepção 
enunciados no anexo VII.

rural, e satisfaçam os critérios de 
concepção enunciados no anexo VII.

Or. en

Alteração 1067
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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 31 Dezembro 2015, 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. Os encargos 
administrativos devem ser 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.

Or. en

Justificação

O prazo de 1 de Janeiro de 2014 para o estabelecimento dos planos nacionais de 
aquecimento e de arrefecimento na forma proposta é muito apertado e causará 
estrangulamentos em termos do pessoal qualificado necessário, para além de gerar custos 
mais importantes. Por conseguinte, propõe-se a sua prorrogação para 1 de Janeiro de 2015.
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Alteração 1068
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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, assim como de outras 
tecnologias de elevada eficiência 
energética, 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. en

Alteração 1069
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Janeiro de 2014, os 
Estados-Membros devem estabelecer e 
comunicar à Comissão planos nacionais de 

1. Até 1 de Janeiro de 2016, os 
Estados-Membros devem estabelecer e 
comunicar à Comissão planos nacionais de 
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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.

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

Alteração 1070
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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 

1. Até 1 Janeiro de 2015, 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 
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concepção enunciados no anexo VII. concepção enunciados no anexo VII.

Or. de

Justificação

Para uma directiva que, antes de 2013, não entrará em vigor em todos os Estados-Membros, 
o dia 1 de Janeiro de 2014 representa um prazo demasiado curto,  tanto mais que, nos termos 
do artigo 19.º, n.º 2,  a Comissão só deve fornecer em 1 de Janeiro de 2014 as orientações 
previstas para os Estados-Membros.

Alteração 1071
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da avaliação referida no n.º 
1, os Estados-Membros devem proceder a 
uma análise custo-benefício de alto nível 
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 
das soluções com melhor relação 
custo-eficácia para atender às 
necessidades de aquecimento e 
arrefecimento.

Or. en

Alteração 1072
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1073
Vladimir Urutchev

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

Texto da Comissão Alteração

As análises do potencial de cogeração, 
bem como de aquecimento e 
arrefecimento, devem ter em conta as 
disposições existentes noutros planos 
nacionais e estabelecidas nos termos dos 
requisitos legais nacionais ou europeus 
nos sectores da energia, da eficiência 
energética, da utilização de energias 
renováveis e da acção climática.

Or. en

Alteração 1074
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Essas análises identificam:
a) as metas nacionais de desenvolvimento 
de cogeração para 2020 e os 
correspondentes objectivos intermédios;
b) as  zonas de promoção de aquecimento 
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urbano para as quais a análise 
custo-benefício identificou potencial de 
cogeração;
c) as informações indicadas no anexo VII.
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 das soluções 
com melhor relação custo-eficácia para 
atender às necessidades de aquecimento e 
arrefecimento.

Or. en

Alteração 1075
Konrad Szymański

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 
das soluções com melhor relação 
custo-eficácia para atender às 
necessidades de aquecimento e 
arrefecimento.

Or. en

Alteração 1076
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines
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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 
das soluções com melhor relação 
custo-eficácia para atender às 
necessidades de aquecimento e 
arrefecimento.

Or. en

Alteração 1077
Norbert Glante

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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 ou 
modernizar a infra-estrutura existente 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. Em particular, as decisões de 
autorização a que se referem os n.ºs 3, 6 e 
8 devem ser tomadas em consonância com 
os planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento. Na medida do possível 
devem, ao desenvolver redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano, dar 
preferência à cogeração de elevada 
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eficiência em lugar da produção exclusiva 
de calor a partir de instalações de 
combustão.

Or. de

Justificação

As decisões de autorização devem estar associadas à procura de calor identificada nos 
planos nacionais de aquecimento e arrefecimento. A cogeração não constitui uma opção para 
a produção de calor a partir de instalações de energia solar ou geotérmica.

Alteração 1078
Britta Thomsen

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, incluindo a 
melhoria da infra-estrutura existente, 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. Nomeadamente, a autorização e as 
decisões de licenciamento referidas nos 
n.ºs 3, 6 e 8, serão alinhadas pelos planos 
nacionais de aquecimento e de 
refrigeração. 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 através de unidades de 
combustão.

Or. en
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Justificação

Os planos nacionais de aquecimento e arrefecimento devem estabelecer medidas de apoio à 
modernização das redes de aquecimento e arrefecimento urbano, em particular, mas não só, 
na Europa Central e Oriental. A segunda alteração proposta visa vincular a decisão sobre o 
licenciamento ou autorização à tomada em consideração pelo operador da instalação da 
existência de procura de calor identificada no plano nacional aquecimento e refrigeração. A 
terceira alteração é justificada, devido a fontes como a energia térmica solar ou geotérmica, 
relativamente às quais a cogeração não é necessariamente uma opção.

Alteração 1079
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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 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. Assim, 
a fim de apoiar os investimentos 
necessários, deve facilitar-se o acesso aos 
financiamentos públicos e privados, bem 
como aos financiamentos, devendo 
estudar-se a aplicação de certas isenções 
fiscais. Na medida do possível e caso seja 
rentável devem, ao desenvolver redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano, dar 
preferência à cogeração de elevada 
eficiência em lugar da produção exclusiva 
de calor.

Or. ro

Alteração 1080
Fiorello Provera
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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 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. Os custos associados 
ao desenvolvimento da infra-estrutura de 
aquecimento urbano e de refrigeração 
devem ser suportados através de tarifas 
reguladas pelos utilizadores ligados a essa 
infra-estrutura. 

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 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 1081
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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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 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. Os custos associados 
ao desenvolvimento da infra-estrutura de 
aquecimento urbano e de refrigeração 
devem ser suportados através de tarifas 
reguladas pelos utilizadores ligados a essa 
infra-estrutura. 

Or. en

Alteração 1082
Paul Rübig

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 

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. Para 
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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.

reforçar os investimentos necessários na 
infra-estrutura, devem ser tidos em conta, 
quer a facilidade de acesso aos fundos 
pertinentes, quer as isenções fiscais. 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

Justificação

O aquecimento e o arrefecimento urbano contribuem grandemente para os objectivos de 
eficiência energética, tal como a cogeração de elevada eficiência. Devido aos elevados custos 
da infra-estrutura, a facilidade de  acesso a fundos públicos, bem como as isenções fiscais 
são necessárias para gerar todo o potencial de aquecimento e arrefecimento urbano, bem 
como a cogeração de elevada eficiência.

Alteração 1083
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

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 as 
infra-estruturas de cogeração 
identificadas pela sua avaliação 
pormenorizada como sendo eficaz do 
ponto de vista dos custos. 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
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Alteração 1084
Gunnar Hökmark

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. Medidas destinadas a melhorar a 
eficiência da infra-estrutura de 
aquecimento e arrefecimento urbano de 
modo a permitir o desenvolvimento da 
cogeração de elevada eficiência e a 
utilização do aquecimento e do 
arrefecimento a partir de fontes de calor 
residual e de energia renováveis. Para 
garantir condições de mercado eficientes 
para o cliente final, as redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano têm 
de ser abertas à concorrência.

Or. en

Alteração 1085
Vicky Ford

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 

2. Com base nas avaliações referidas no
n.º1, 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 
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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.

com o disposto nos n.ºs 1, 3, 6 e 7. Na 
medida do possível, e sempre que tal seja 
eficaz do ponto de vista dos custos, devem, 
ao aprovar sistemas de aquecimento e 
arrefecimento urbano, dar preferência à 
cogeração de elevada eficiência em lugar 
da produção exclusiva de calor.

Or. en

Alteração 1086
Vladimir Urutchev

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 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, e sempre que técnica e 
ecologicamente razoável, dar preferência à 
cogeração de elevada eficiência em lugar 
da produção exclusiva de calor. A fim de 
impulsionar os investimentos necessários, 
deve ser facilitado o acesso a fundos 
públicos ou privados. 

Or. en

Alteração 1087
Konrad Szymański
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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. 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 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, sempre que o calor seja 
produzido em instalações de combustão.

Or. en

Alteração 1088
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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 

2. Com base na avaliação mencionada no 
n° 1, 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 
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urbano, dar preferência à cogeração de 
elevada eficiência em lugar da produção 
exclusiva de calor.

redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano, dar preferência à cogeração de 
elevada eficiência em lugar da produção 
exclusiva de calor.

Or. fr

Justificação

Parece essencial deixar os Estados-Membros proceder, antes de mais, a uma avaliação geral 
das soluções pertinentes de eficiência energética, com base em análises custo/benefícios, sem 
preconceitos. Devem ser igualmente tomadas em consideração as condições locais.

Alteração 1089
Miloslav Ransdorf

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, incluindo a 
melhoria da infra-estrutura existente, 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.

Or. en

Justificação

Os planos nacionais de aquecimento e arrefecimento devem estabelecer medidas de apoio à 
modernização das redes de aquecimento e arrefecimento urbano, em particular, mas não só, 
na Europa Central e Oriental.
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Alteração 1090
Evžen Tošenovský

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, incluindo a 
melhoria da infra-estrutura existente, 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.

Or. en

Alteração 1091
András Gyürk

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 

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 
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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.

com o disposto nos n.ºs 1, 3, 6 e 7. Ao 
desenvolver redes de aquecimento e 
arrefecimento, devem promover cogeração 
de elevada eficiência em lugar da produção 
exclusiva de calor.

Or. en

Alteração 1092
Adam Gierek

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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 e a utilização de 
aquecimento e arrefecimento provenientes 
da produção de calor residual, de fontes de 
energia renováveis em conformidade com 
o disposto nos n.ºs 1, 3, 6 e 7 e de 
instalações de incineração de resíduos 
municipais. 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. pl

Justificação

Os combustíveis primários complementam os resíduos municipais como fonte de energia.

Alteração 1093
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 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 apoie a 
sua adaptação para 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.

Or. pl

Alteração 1094
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem aplicar 
medidas e mecanismos que favoreçam as 
novas instalações de cogeração, com 
excepção das pequenas unidades de 
cogeração cuja potência térmica nominal 
total seja inferior a 20 MW, nas zonas 
afastadas, desfavorecidas e/ou em 
situação de insuficiência em matéria de 
electricidade, nomeadamente nos locais 
em cuja proximidade o recurso esteja 
disponível (a menos de 150 km), e isto a 
fim de permitir a produção de energia 
descentralizada.
Os Estados-Membros devem 
designadamente comprometer-se a 
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encorajar a instalação de tais unidade de 
cogeração nos locais cujos recursos em 
resíduos de madeira permita uma 
utilização local, em particular a nível das 
serrações. Os Estados-Membros devem 
implementar um quadro favorável a fim 
de garantir a esses pequenos produtores a 
exequibilidade económica do seu projecto.

Or. fr

Justificação

Ces petites installations ont un bilan carbone très positif du fait de la proximité des 
ressources. Il est considéré qu'à moins de 150 KM la ressource est à une proximité 
raisonnable. Ces installations favorisent l'approvisionnement en chaleur et en électricité de 
zones en situation d'insuffisance électrique, mais également favorisent la création d'emplois 
dans des zones défavorisées ou reculées. Justification: Inciter les scieurs à faire de la 
biomasse sur place est un excellent moyen de produire de l'électricité décentralisée et de 
donner accès à l'électricité ou au chauffage dans des zones reculées ou défavorisées. Cela 
permet également de favoriser l'économie et de créer de l'emploi dans des zones défavorisées.


