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Alteração 1095
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Disponham de equipamentos que 
permitam a recuperação de calor residual 
por uma unidade de cogeração de elevada 
eficiência; e ainda que
b) Estejam implantadas em locais nos 
quais o calor residual possa ser utilizado 
pelos pontos de procura de calor.

Or. en

Alteração 1096
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, aquando do planeamento de novas 
instalações de produção de electricidade 
térmica com uma potência térmica total 
superior a 20 MW, sejam realizados 
estudos sobre a viabilidade técnica e 
económica, a fim de:

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros necessitam, nomeadamente a nível municipal, de uma maior 
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flexibilidade. Os automatismos propostos pela Comissão não são adaptados à realidade in 
loco. Há que respeitar o princípio da subsidiariedade. Na sua avaliação de impacto, a 
Comissão não demonstrou de modo suficiente que a sua abordagem centralista conduzia a 
„melhores“ resultados no mundo real.

Alteração 1097
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A construção de uma nova instalação de cogeração deve basear-se sempre em cálculos de 
investimento económico e técnico. É necessário, por exemplo, que a procura de calor seja 
suficiente.

Alteração 1098
Evžen Tošenovský

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
todas as novas instalações de produção de 
electricidade térmica com uma potência 

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos em que seja viável sob o 
ponto de vista técnico, socioeconómico e 
comercial, todas as novas instalações de 
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térmica total superior a 20 MW: produção de electricidade térmica com uma 
potência térmica total superior a 20 MW 
sejam dotadas de equipamento que 
permita a recuperação de calor residual 
através de uma unidade de cogeração de 
elevada eficiência.

Or. en

Alteração 1099
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros podem assegurar, 
sob reserva de uma avaliação custo-
benefício das condições nacionais nos 
domínios económico, climático ou de 
ordenamento do território, que todas as 
novas instalações de produção de 
electricidade térmica com uma potência 
térmica total superior a 20 MW:

Or. en

Alteração 1100
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 1101
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos em que seja viável sob o 
ponto de vista técnico, económico e 
comercial, todas as novas instalações de 
produção de electricidade térmica com uma 
potência térmica total superior a 20 MW:

Or. en

Alteração 1102
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos em que seja 
economicamente viável e tecnicamente 
adequado, todas as novas instalações de 
produção de electricidade térmica através 
de combustão e com uma potência térmica 
total superior a 20 MW:

Or. en

Alteração 1103
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho, Romana Jordan Cizelj
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Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar, 
nos casos em que seja adequado e eficaz 
em termos de custos, que todas as novas 
instalações de produção de electricidade 
térmica através de combustão e com uma 
potência térmica total superior a 20 MW:

Or. en

Alteração 1104
Ioan Enciu

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros podem assegurar que 
todas as novas instalações de produção de 
electricidade térmica com uma potência 
térmica total superior a 20 MW, quando 
estiver garantida a estabilidade da rede:

Or. ro

Justificação

Tradução incorrecta do romeno. Revisão do texto.

Alteração 1105
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
todas as novas instalações de produção de 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
aquando do planeamento de novas
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electricidade térmica com uma potência 
térmica total superior a 20 MW:

instalações de produção de electricidade 
térmica com uma potência térmica total 
superior a 20 MW:

Or. fi

Alteração 1106
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os investidores que estejam a prever a 
construção de novas instalações de 
produção de electricidade térmica com uma 
potência térmica total superior a 20 MW
avaliem se:

Or. fr

Justificação

É importante que todos os investidores possam ser visados, aplicando não a solução técnica 
a utilizar de forma sistemática, mas a instauração de uma relação custo-eficácia dos 
equipamentos possíveis, bem como da escolha da localização.

Alteração 1107
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar, 
nos casos em que seja adequado e eficaz 
em termos de custos, que todas as novas 
instalações de produção de electricidade 
térmica que utilizam combustíveis fósseis 
como principal matéria-prima e com uma 
potência térmica total superior a 50 MW:
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Or. en

Justificação

A referência a instalações com uma potência térmica total superior a 50 MW está em 
conformidade com as disposições da Directiva 2008/1/CE (Anexo I).

Alteração 1108
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 1109
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

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 
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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 1110
Daniel Caspary

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os investidores que tencionem construir
novas instalações de produção de 
electricidade térmica com uma potência 
térmica total superior a 20 MW examinem 
se:

Or. de

Alteração 1111
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

The exemption rules should take into account the specificities of nuclear power plants, which 
operate with a high load factor.  Due to load factor and to limited demand of heat given by 
demographic profiles, nuclear installations cannot reach proportion of heat to electricity 
generation necessary for meeting the high-efficiency cogeneration requirements laid down in 
both paragraphs 3 and 6. This is the major reason why all nuclear installations should be 
fully excluded from requirements of above mentioned articles as they do not meet high-
efficiency cogeneration requirements beforehand.

Alteração 1112
Evžen Tošenovský

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1113
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os investidores que projectem novas 
instalações de produção de electricidade 
térmica com uma potência térmica total 
superior a 20 MW verifiquem se:

Or. en
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Alteração 1114
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1115
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1116
Evžen Tošenovský

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 1117
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Sejam realizados estudos sobre a
viabilidade técnica e económica da 
utilização de calor residual. Se o consumo 
local de calor residual for garantido e se 
este puder ser fornecido de forma 
económica, a instalação deve dispor de 
equipamentos que permitam a recuperação 
de calor residual por uma unidade de 
cogeração de elevada eficiência.

Or. en

Justificação

CHP units shall only be installed, where locally an economic demand for waste heat is 
guaranteed.According to the targets of the EU Buildings Directive 2010/31/ EU (higher 
renovation-rate of buildings, as well as nearly-zero energy standards for new houses) the 
demand for space heating will be reduced in the long run.The Commission’s proposal, in case 
of economically feasible installations, would require that new heat-plants can only be 
installed in densely populated areas (mainly cities).In this case fine dust limits can 
presumably not be achieved anymore. In addition, environmental and licensing procedures 
will become more complex and lengthy.

Alteração 1118
Norbert Glante

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Estejam implantadas em locais nos 
quais o calor residual possa ser utilizado 
pelos pontos de procura de calor; e
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Or. de

Justificação

Clarificação.

Alteração 1119
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) É razoável, sob o ponto de vista técnico 
e comercial, instalar uma unidade de 
cogeração de elevada eficiência; e

Or. en

Alteração 1120
Daniel Caspary

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) É judicioso do ponto de vista técnico e 
rentável dotá-las de equipamentos que 
permitam a recuperação de calor residual 
por uma unidade de cogeração de elevada 
eficiência; e

Or. de

Alteração 1121
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

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

a) Ofereçam condições de viabilidade 
técnica e económica para instalar
equipamentos que permitam a recuperação 
de calor residual por uma unidade de 
cogeração de elevada eficiência; e

Or. fr

Justificação

É importante que todos os investidores possam ser visados, aplicando não a solução técnica 
a utilizar de forma sistemática, mas a instauração de uma relação custo/eficácia dos 
equipamentos possíveis, bem como da escolha da localização.

Alteração 1122
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 1123
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Disponham de equipamentos que 
permitam a recuperação da grande maioria 
do calor residual; e
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eficiência; e

Or. en

Alteração 1124
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Criar, na medida do possível, uma 
central eléctrica que disponha de 
equipamentos que permitam a recuperação 
de calor residual por uma unidade de 
cogeração de elevada eficiência; e

Or. de

Alteração 1125
Ioan Enciu

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Disponham de equipamentos que 
permitam a recuperação de calor residual 
por uma unidade de cogeração de elevada 
eficiência, quando tal seja 
economicamente viável; ou

Or. ro

Alteração 1126
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

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

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

Or. pl

Alteração 1127
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Seja efectuada uma análise da 
relação custo-eficácia e da viabilidade 
técnica da sua construção;

Or. fi

Alteração 1128
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1129
Eija-Riitta Korhola
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Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1130
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Importa rejeitar a regra segundo a qual as instalações de produção de electricidade térmica 
com uma potência térmica total superior a 20 MW só devem ser implantadas em locais 
próximos dos pontos de procura de calor, porquanto aquela contraria o princípio do 
planeamento segundo o qual cumpre separa, o mais possível, as zonas industriais das zonas 
residenciais ou mistas. A protecção contra as emissões ou a segurança das instalações são 
razões que se opõem à implantação dessas instalações em locais próximos dos pontos de 
procura de calor.

Alteração 1131
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1132
Evžen Tošenovský

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1133
Norbert Glante

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Disponham de equipamentos que 
permitam a recuperação de uma parte do 
calor residual por uma unidade de 
cogeração de elevada eficiência para a 
produção de calor destinado a processos 
industriais, espaços industriais, agregados 
familiares ou de outros pontos de procura 
de calor.

Or. de

Justificação

Clarificação.
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Alteração 1134
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Assegurar que, no âmbito da aprovação 
do projecto, sejam examinadas as 
possibilidades de implantar essas 
instalações em locais nos quais o calor 
residual possa ser utilizado pelos pontos de 
procura de calor, e que, se for caso disso, 
seja atribuída prioridades a esses locais.

Or. en

Alteração 1135
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Ofereçam condições de viabilidade 
técnica e económica para serem
implantadas em locais nos quais o calor 
residual possa ser utilizado pelos pontos de 
procura de calor.

Or. fr

Justificação

É importante que todos os investidores possam ser visados, aplicando não a solução técnica 
a utilizar de forma sistemática, mas a instauração de uma relação custo/eficácia dos 
equipamentos possíveis, bem como da escolha da localização.

Alteração 1136
Ioan Enciu
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Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Estejam implantadas, se tal for 
economicamente viável, em locais nos 
quais o calor residual possa ser utilizado 
pelos pontos de procura de calor.

Or. ro

Alteração 1137
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Examinar se é possível encontrar locais 
nos quais o calor residual possa ser 
utilizado pelos pontos de procura de calor.

Or. de

Alteração 1138
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Sob o ponto de vista técnico e 
comercial, é razoável seleccionar locais 
nos quais o calor residual possa ser 
utilizado pelos pontos de procura de calor.

Or. en
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Alteração 1139
Daniel Caspary

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) É judicioso do ponto de vista técnico e 
rentável implantá-las em locais nos quais 
o calor residual possa ser utilizado pelos 
pontos de procura de calor.

Or. de

Alteração 1140
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Sejam envidados esforços para as 
implantar em locais nos quais o calor 
residual possa ser utilizado pelos pontos de 
procura de calor.

Or. fi

Alteração 1141
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1142
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1143
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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conformidade com o anexo VIII..

Or. en

Justificação

As alterações aos parágrafos anteriores tornam este parágrafo desnecessário.

Alteração 1144
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem adoptar os 
critérios de autorização referidos no 
artigo 7.º da Directiva 2009/72/CE, ou 
outros equivalentes, para assegurar o 
cumprimento do disposto no n.º 1. Os 
operadores efectuarão eles próprios a 
análise técnica e económica referida nos 
dois primeiros parágrafos com base nos 
requisitos comunitários mínimos 
estabelecidos em conjunto com todas as 
partes interessadas.

Or. fr

Justificação

É importante que todos os investidores possam ser visados, aplicando não a solução técnica 
a utilizar de forma sistemática, mas a instauração de uma relação custo/eficácia dos 
equipamentos possíveis, bem como da escolha da localização. Atendendo ao carácter 
demasiado limitativo do anexo VIII, a referência a este anexo deveria ser suprimida.

Alteração 1145
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A abordagem escolhida pela Comissão contém um número excessivo de automatismos e não 
permite uma flexibilidade suficiente; esta última é, todavia, indispensável devido às condições 
extremamente diferenciadas que se observam na UE e por forma a respeitar o princípio da 
subsidiariedade.

Alteração 1146
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fi
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Alteração 1147
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1148
Norbert Glante

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

Texto da Comissão Alteração

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

Em consonância com os planos nacionais 
de aquecimento e arrefecimento, os 
Estados-Membros zelam por que as 
autoridades públicas garantam um apoio 
suficiente ao desenvolvimento gradual de 
infra-estruturas visando a utilização 
adequada destas instalações.

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

Or. de

Justificação

Clarificação.

Alteração 1149
Evžen Tošenovský

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem adoptar os 
critérios de autorização referidos no 
artigo 7.º da Directiva 2009/72/CE, ou 
outros equivalentes, para assegurar o 
cumprimento do disposto no n.º 1. Devem 
assegurar, nomeadamente, que os 
operadores de novas instalações de 
produção de electricidade térmica com 
uma potência térmica total superior a 20 
MW tenham em conta, entre outros 
critérios, a disponibilidade de cargas 
térmicas adequadas para a cogeração em 
conformidade com o anexo VIII quando 
tomarem uma decisão sobre a localização 
de instalações de produção de 
electricidade térmica.

Or. en

Alteração 1150
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1151
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem adoptar os 
critérios de autorização referidos no artigo 
7.º da Directiva 2009/72/CE, ou outros 
equivalentes, para assegurar o 
cumprimento do disposto no n.º 1. Devem 
assegurar, nomeadamente, que a 
implantação de novas instalações tenha em 
conta a disponibilidade de cargas térmicas 
adicionais adequadas para a cogeração 
ainda não cobertas pelo calor proveniente 
da cogeração de elevada eficiência em 
conformidade com a avaliação a que se 
refere o n.º 1.

Or. en

Alteração 1152
Konrad Szymański
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Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem adoptar os 
critérios de autorização referidos no artigo 
7.º da Directiva 2009/72/CE, ou outros 
equivalentes, para assegurar o 
cumprimento do disposto no n.º 1. Devem 
assegurar, nomeadamente, que a 
implantação de novas instalações tenha em 
conta a disponibilidade de cargas térmicas 
adicionais adequadas para a cogeração 
ainda não cobertas pelo calor proveniente 
da cogeração de elevada eficiência em 
conformidade com a avaliação a que se 
refere o n.º 1.

Or. en

Alteração 1153
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 1154
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1155
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho, 
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 1156
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

As disposições dos dois primeiros 
parágrafos não se aplicam às instalações 
de combustão que devem operar menos de 
1.500 horas por ano, numa média de 
cinco anos.

Or. de

Justificação

Só é possível um maior desenvolvimento das energias renováveis se existir capacidade de 
reserva suficiente. O desenvolvimento dessa capacidade, também apropriada para cobrir 
picos da procura, não deveria ser dificultado por uma burocracia excessiva.

Alteração 1157
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Não forem cumpridas as condições-
limiar em matéria de disponibilidade de 
carga térmica estabelecidas no ponto 1 do 
anexo VIII;
b) O requisito estabelecido no n.º 3, alínea 
b), quanto à localização da instalação não 
possa ser cumprido devido à necessidade 
de implantar a instalação na proximidade 
de um local de armazenagem geológica 
autorizado ao abrigo da Directiva 
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2009/31/CE; ou
c) Uma análise de custos/benefícios 
revelar que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infra-
estruturas, para o fornecimento da mesma 
quantidade de calor utilizando sistemas 
separados de aquecimento ou 
arrefecimento.

Or. de

Justificação

A alteração do artigo acarreta a supressão da justificação das isenções.

Alteração 1158
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Não forem cumpridas as condições-
limiar em matéria de disponibilidade de 
carga térmica estabelecidas no ponto 1 do 
anexo VIII;
b) O requisito estabelecido no n.º 3, alínea 
b), quanto à localização da instalação não 
possa ser cumprido devido à necessidade 
de implantar a instalação na proximidade 
de um local de armazenagem geológica 
autorizado ao abrigo da Directiva 
2009/31/CE; ou
c) Uma análise de custos/benefícios 
revelar que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infra-
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estruturas, para o fornecimento da mesma 
quantidade de electricidade e calor 
utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento.

Or. en

Alteração 1159
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros podem incluir nos 
seus critérios de autorização ou em 
critérios de licenciamento equivalentes,
condições para isentar as instalações 
individuais do disposto no n.º 3, quando:

Or. en

Alteração 1160
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros podem incluir nos 
seus critérios de autorização ou em 
critérios de licenciamento equivalentes,
condições para isentar as instalações 
individuais do disposto no n.º 3, quando:

Or. en

Alteração 1161
Evžen Tošenovský
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Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1162
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração deixa claro que cabe aos Estados-Membros estabelecer condições 
comuns para a isenção da obrigação em matéria de cogeração, caso não sejam cumpridas as 
obrigações previstas nas alíneas a), b) e c) do presente número. Deve impedir a realização de 
projectos que sejam pouco sólidos sob o ponto de vista económico ou técnico.

Alteração 1163
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. fi

Alteração 1164
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

A alteração do artigo acarreta a supressão da justificação das isenções.

Alteração 1165
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 1166
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1167
Evžen Tošenovský

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) O requisito não for tecnicamente viável, 
devido, por exemplo, à falta de 
disponibilidade de carga térmica 
estabelecida no ponto 1 do anexo VIII;

Or. en

Alteração 1168
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fi

Alteração 1169
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

A alteração do artigo acarreta a supressão da justificação das isenções.

Alteração 1170
Evžen Tošenovský

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

Texto da Comissão Alteração

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

proximidade de um local de armazenagem 
geológica autorizado ao abrigo da 
Directiva 2009/31/CE; ou

Or. en

Alteração 1171
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1172
Ioan Enciu

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

Texto da Comissão Alteração

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

Não se aplica à versão portuguesa

Or. ro
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Justificação

Erro de natureza linguística na versão romena. 

Alteração 1173
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fi

Alteração 1174
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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Justificação

A alteração do artigo acarreta a supressão da justificação das isenções.

Alteração 1175
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1176
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 1177
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Uma análise de custos/benefícios revelar 
que os custos são superiores aos benefícios.

Or. en

Alteração 1178
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

As alterações propostas visam assegurar que a metodologia para a próxima análise 
custos/benefícios seja mais abrangente (incluindo, em particular, os custos externos) e 
clarificar a proposta alternativa à cogeração de elevada eficiência e aos sistemas de 
aquecimento ou de arrefecimento urbano.

Alteração 1179
Norbert Glante

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A presente alteração visa garantir a escolha de uma abordagem mais lata para a 
metodologia assente na análise de custos/benefícios, que compare os custos económicos e os 
benefícios com os dos métodos alternativos de produção de electricidade, aquecimento e 
arrefecimento.

Alteração 1180
Evžen Tošenovský

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

Texto da Comissão Alteração

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

que o projecto não é eficaz em termos de 
custos, tendo em conta os custos ao longo 
de todo o ciclo de vida, incluindo custos de 
investimento em infra-estruturas, para o 
fornecimento da mesma quantidade de 
electricidade e calor utilizando sistemas 
separados de aquecimento ou 
arrefecimento.

Or. en

Alteração 1181
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1182
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Existir a probabilidade de a 
instalação funcionar como apoio à 
produção intermitente de electricidade a 
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partir de fontes de energia renováveis;

Or. en

Alteração 1183
Evžen Tošenovský

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) O recurso à cogeração não tiver um 
resultado socioeconómico positivo;

Or. en

Alteração 1184
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1185
Konrad Szymański
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Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1186
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1187
Gunnar Hökmark
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Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1188
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

A alteração do artigo acarreta a supressão da justificação das isenções. A abordagem 
escolhida reduz consideravelmente os custos administrativos e garante a compatibilidade da 
proposta com o princípio da subsidiariedade.
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Alteração 1189
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fi

Alteração 1190
Ioan Enciu

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
recusar essas condições ou apresentar 
sugestões de alterações, que deverão ser 
tomadas em consideração pelos 
Estados-Membros, nos 6 meses seguintes à 
notificação.

Or. ro
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Alteração 1191
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 1192
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

Os mercados e as tecnologias desenvolvem-se continuamente. Sendo assim, é necessária uma 
maior flexibilidade no tocante à concessão de isenções.

Alteração 1193
Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 Janeiro de 2015 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
recusar essas condições ou apresentar 
sugestões de alterações nos 6 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, as 
condições de isenção não devem ser 
aplicadas pelo Estado-Membro em causa 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.

Or. 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 1194
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

apresentar sugestões de alterações nos 6 
meses seguintes à notificação. Nesses 
casos, as condições de isenção não devem 
ser aplicadas pelo Estado-Membro em 
causa enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.

Or. ro

Alteração 1195
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1196
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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aquecimento e arrefecimento referidos no 
n.º 1.

Or. en

Alteração 1197
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1198
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

Em conformidade com o n.º 1-A (novo), devem ser os Estados-Membros a determinar a 
melhor de forma de apresentar os critérios de autorização e a ter em conta os factores de 
localização.

Alteração 1199
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fi

Alteração 1200
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam tidas em conta a eficiência da 
produção distribuição e do consumo de 
energia na regulamentação nacional em 
matéria de ordenamento territorial urbano e 
rural.

Or. de
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Justificação

A alteração conduz a uma maior flexibilidade, o que permite ter em conta todas as 
possibilidades de aumento da eficiência energética ou de redução do consumo.

Alteração 1201
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1202
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Marian-Jean Marinescu, Lambert 
van Nistelrooij, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, 
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 1203
Ivo Belet

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1204
Norbert Glante

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros integram nas suas 
normas em sede de planeamento e de 
construção medidas adequadas para 
explorar ao máximo o potencial existente 
em matéria de aquecimento e 
arrefecimento urbanos eficientes, bem 
como de cogeração de elevada eficiência, 
e para utilizar as sinergias com as 
directivas 2010/31/UE e 2009/28/UE.

Or. de

Justificação

A presente alteração estabelece uma ligação entre a aplicação da directiva em apreço e as 
directivas sobre o desempenho energético dos edifícios e sobre a promoção da utilização da 
energia produzida a partir de fontes renováveis, a fim de utilizar plenamente o potencial 
existente em matéria de eficiência energética na Europa.
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Alteração 1205
András Gyürk

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Para efeito das presentes disposições, o 
equipamento das instalações de produção 
de electricidade com unidades de captura 
ou armazenamento de carbono não é 
considerado como renovação.

Or. en

Alteração 1206
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

que, quando uma instalação existente de 
produção de electricidade com uma 
potência térmica nominal total superior a 
20 MW for substancialmente renovada ou 
quando, em conformidade com o artigo 
21.º da Directiva 2010/75/CE, forem 
actualizadas as suas condições de 
licenciamento, sejam realizados estudos 
sobre a viabilidade técnica e económica 
do equipamento da instalação com 
tecnologias que permitam a recuperação e 
utilização do calor residual graças à 
cogeração de elevada eficiência. 

Or. de

Justificação

A flexibilidade é essencial num mercado da electricidade liberalizado.

Alteração 1207
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma instalação existente de 
produção de electricidade com uma 
potência térmica nominal total superior a 
20 MW for substancialmente renovada ou 
quando, em conformidade com o artigo 
21.º da Directiva 2010/75/CE, forem 
actualizadas as suas condições de 
licenciamento, sejam realizados estudos 
sobre a viabilidade técnica e económica 
da implantação de uma instalação de 
produção de electricidade que permita 
recuperar calor residual por meio de uma 
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cogeração de elevada eficiência, desde que 
a instalação esteja situada num local onde 
o calor residual possa ser utilizado pelos 
pontos de procura de calor em 
conformidade com o ponto 1 do 
anexo VIII.

unidade de cogeração de elevada 
eficiência.

Or. en

Justificação

A renovação de uma instalação de cogeração existente deve basear-se sempre em cálculos de 
investimento económico e técnico. É necessário, por exemplo, que a procura de calor seja 
suficiente.

Alteração 1208
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl
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Alteração 1209
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nas zonas de promoção com 
potencial de cogeração identificadas nos 
termos do n.º 2, quando uma instalação 
existente de produção de electricidade com 
uma potência térmica nominal total 
superior a 20 MW for substancialmente 
renovada ou quando, em conformidade 
com o artigo 21.º da Directiva 2010/75/CE, 
forem actualizadas as suas condições de 
licenciamento, seja imposta como condição 
preferencial na nova autorização ou 
licença, ou na autorização ou licença 
actualizada, a viabilidade técnica e 
económica de uma conversão destinada a 
permitir o seu funcionamento como 
instalação de cogeração de elevada 
eficiência, desde que a instalação esteja 
situada num local onde a procura de calor 
seja suficiente e estável a longo prazo.

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 1210
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nas zonas de promoção com 
potencial de cogeração identificadas nos 
termos do n.º 2, quando uma instalação 
existente de produção de electricidade com 
uma potência térmica nominal total 
superior a 20 MW for substancialmente 
renovada ou quando, em conformidade 
com o artigo 21.º da Directiva 2010/75/CE, 
forem actualizadas as suas condições de 
licenciamento, seja imposta como condição 
preferencial na nova autorização ou 
licença, ou na autorização ou licença 
actualizada, a viabilidade técnica e 
económica de uma conversão destinada a 
permitir o seu funcionamento como 
instalação de cogeração de elevada 
eficiência, desde que a instalação esteja 
situada num local onde a procura de calor 
seja suficiente e estável a longo prazo.

Or. en

Alteração 1211
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma instalação existente de 
produção de electricidade com uma 
potência térmica nominal total superior a 
20 MW for substancialmente renovada ou 
quando, em conformidade com o 
artigo 21.º da Directiva 2010/75/CE, forem 

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nas zonas de promoção com 
potencial de cogeração identificadas nos 
termos do n.º 2, quando uma instalação 
existente de produção de electricidade com 
uma potência térmica nominal total 
superior a 20 MW for substancialmente 
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actualizadas as suas condições de 
licenciamento, seja imposta como condição 
na nova autorização ou licença, ou na 
autorização ou licença actualizada, a 
conversão destinada a permitir o seu 
funcionamento como instalação de 
cogeração de elevada eficiência, desde que 
a instalação esteja situada num local onde o 
calor residual possa ser utilizado pelos 
pontos de procura de calor em 
conformidade com o ponto 1 do 
anexo VIII.

renovada ou quando, em conformidade 
com o artigo 21.º da Directiva 2010/75/CE, 
forem actualizadas as suas condições de 
licenciamento, seja imposta como condição 
na nova autorização ou licença, ou na 
autorização ou licença actualizada, a 
viabilidade técnica e económica de uma
conversão destinada a permitir o seu 
funcionamento como instalação de 
cogeração de elevada eficiência, desde que 
a instalação esteja situada num local onde o 
calor residual possa ser utilizado pelos 
pontos de procura de calor em 
conformidade com o ponto 1 do 
anexo VIII.

Or. en

Alteração 1212
Evžen Tošenovský

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1213
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1214
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 6 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fi

Alteração 1215
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros podem assegurar, 
sob reserva de uma avaliação 
custo-benefícios das condições nacionais 
nos domínios económico, climático ou de 
ordenamento do território, que, quando 
uma instalação existente de produção de 
electricidade com uma potência térmica 
nominal total superior a 20 MW for 
substancialmente renovada ou quando, em 
conformidade com o artigo 21.º da 
Directiva 2010/75/CE, forem actualizadas 
as suas condições de licenciamento, seja 
imposta como condição na nova 
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cogeração de elevada eficiência, desde que 
a instalação esteja situada num local onde o 
calor residual possa ser utilizado pelos 
pontos de procura de calor em 
conformidade com o ponto 1 do 
anexo VIII.

autorização ou licença, ou na autorização 
ou licença actualizada, a conversão 
destinada a permitir o seu funcionamento 
como instalação de cogeração de elevada 
eficiência, desde que a instalação esteja 
situada num local onde o calor residual 
possa ser utilizado pelos pontos de procura 
de calor em conformidade com o ponto 1 
do anexo VIII.

Or. en

Alteração 1216
Ioan Enciu

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 1217
Jan Březina, Miloslav Ransdorf
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Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

The exemption rules should take into account the specificities of nuclear power plants, which 
operate with a high load factor.  Due to load factor and to limited demand of heat given by 
demographic profiles, nuclear installations cannot reach proportion of heat to electricity 
generation necessary for meeting the high-efficiency cogeneration requirements laid down in 
both paragraphs 3 and 6. This is the major reason why all nuclear installations should be 
fully excluded from requirements of above mentioned articles as they do not meet high-
efficiency cogeneration requirements beforehand.

Alteração 1218
Evžen Tošenovský

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 6 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1219
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

cogeração de elevada eficiência, desde que 
a instalação esteja situada num local onde o 
calor residual possa ser utilizado pelos 
pontos de procura de calor adicionais em 
conformidade com o ponto 1 do 
anexo VIII.

Or. en

Alteração 1220
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A referência a instalações com uma potência térmica total superior a 50 MW está em 
conformidade com as disposições da Directiva 2008/1/CE (Anexo I).
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Alteração 1221
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Marian-Jean Marinescu, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1222
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma instalação existente de 
produção de electricidade com uma 
potência térmica nominal total superior a 
20 MW for substancialmente renovada ou 

Suprimido
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quando, em conformidade com o 
artigo 21.º da Directiva 2010/75/CE, 
forem actualizadas as suas condições de 
licenciamento, seja imposta como 
condição na nova autorização ou licença, 
ou na autorização ou licença actualizada, 
a conversão destinada a permitir o seu 
funcionamento como instalação de 
cogeração de elevada eficiência, desde 
que a instalação esteja situada num local 
onde o calor residual possa ser utilizado 
pelos pontos de procura de calor em 
conformidade com o ponto 1 do 
anexo VIII.
Para efeito das presentes disposições, o 
equipamento das instalações de produção 
de electricidade com unidades de captura 
ou armazenamento de carbono não é 
considerado como renovação.

Or. en

Alteração 1223
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

As disposições dos dois primeiros 
parágrafos não se aplicam às instalações 
de combustão que devem operar menos de 
1.500 horas por ano, numa média de 
cinco anos.

Or. de

Justificação

Trata-se, também aqui, de não entravar o desenvolvimento das capacidades de reserva e de 
responder aos picos da procura.
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Alteração 1224
András Gyürk

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Alteração 1225
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.° 7
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. de

Justificação

Esta abordagem torna supérfluas as isenções.

Alteração 1226
Herbert Reul

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

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

Suprimido

a) Não forem cumpridas as condições-
limiar em matéria de disponibilidade de 
carga térmica estabelecidas no ponto 1 do 
anexo VIII; ou
b) Uma análise de custos/benefícios 
revelar que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infra-
estruturas, para o fornecimento da mesma 
quantidade de calor utilizando sistemas 
separados de aquecimento ou 
arrefecimento.

Or. de

Alteração 1227
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Não forem cumpridas as condições-
limiar em matéria de disponibilidade de 
carga térmica estabelecidas no ponto 1 do 
anexo VIII; ou
b) Uma análise de custos/benefícios 
revelar que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infra-
estruturas, para o fornecimento da mesma 
quantidade de electricidade e calor 
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utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento.

Or. en

Alteração 1228
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros podem incluir, nos 
seus critérios de autorização ou de 
licenciamento, condições para isentar as 
instalações individuais do disposto no n.º 
6, quando uma análise de 
custos/benefícios revelar que os custos são 
superiores aos benefícios em comparação 
com os custos ao longo de todo o ciclo de 
vida, incluindo custos de investimento em 
infra-estruturas, para o fornecimento da 
mesma quantidade de electricidade e calor 
utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento, ou 
quando não forem cumpridas as 
condições-limiar em matéria de 
disponibilidade de carga térmica 
adicional estabelecidas no ponto 1 do 
anexo VIII.

a) Não forem cumpridas as condições-
limiar em matéria de disponibilidade de 
carga térmica estabelecidas no ponto 1 do 
anexo VIII; ou
b) Uma análise de custos/benefícios 
revelar que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infra-
estruturas, para o fornecimento da mesma 
quantidade de electricidade e calor 
utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento.
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Or. en

Alteração 1229
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros podem incluir, nos 
seus critérios de autorização ou de 
licenciamento, condições para isentar as 
instalações individuais do disposto no n.º 
6, quando uma análise de 
custos/benefícios revelar que os custos são 
superiores aos benefícios em comparação 
com os custos ao longo de todo o ciclo de 
vida, incluindo custos de investimento em 
infra-estruturas, para o fornecimento da 
mesma quantidade de electricidade e calor 
utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento, ou 
quando não forem cumpridas as 
condições-limiar em matéria de 
disponibilidade de carga térmica 
adicional estabelecidas no ponto 1 do 
anexo VIII.

a) Não forem cumpridas as condições-
limiar em matéria de disponibilidade de 
carga térmica estabelecidas no ponto 1 do
anexo VIII; ou
b) Uma análise de custos/benefícios 
revelar que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infra-
estruturas, para o fornecimento da mesma 
quantidade de electricidade e calor 
utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento.

Or. en
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Alteração 1230
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Em consonância com a alteração ao artigo 10.º, n.º 7, a presente alteração deixa claro que 
deve ser obrigatório para os Estados-Membros estabelecer condições comuns para a isenção 
da obrigação em matéria de cogeração, caso não sejam cumpridas as obrigações previstas 
nas alíneas a) e b) do presente número. Deve impedir a realização de projectos que sejam 
pouco sólidos sob o ponto de vista económico ou técnico.

Alteração 1231
Evžen Tošenovský

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1232
Herbert Reul

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

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

Suprimido

Or. de

Alteração 1233
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1234
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1235
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fi

Alteração 1236
Evžen Tošenovský

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) O requisito não for tecnicamente viável, 
devido, por exemplo, à falta de
disponibilidade de carga térmica 
estabelecida no ponto 1 do anexo VIII; ou

Or. en

Alteração 1237
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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arrefecimento.

Or. de

Alteração 1238
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1239
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 1240
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Uma análise de custos/benefícios revelar 
que os custos são superiores aos benefícios.

Or. en

Alteração 1241
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

As alterações propostas visam assegurar que a metodologia para a próxima análise 
custos/benefícios seja mais abrangente (incluindo, em particular, os custos externos) e 
clarificar a proposta alternativa à cogeração de elevada eficiência e aos sistemas de 
aquecimento ou de arrefecimento urbano.

Alteração 1242
Norbert Glante

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Cf. Artigo 10.º, n.º4, alínea c).

Alteração 1243
Evžen Tošenovský

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

Texto da Comissão Alteração

b) Uma análise de custos/benefícios revelar 
que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infra-estruturas, 

b) Uma análise de custos/benefícios revelar 
que o projecto não é eficaz em termos de 
custos, tendo em conta os custos ao longo 
de todo o ciclo de vida, incluindo custos de 
investimento em infra-estruturas, para o 



PE475.982v01-00 80/101 AM\883844PT.doc

PT

para o fornecimento da mesma quantidade 
de electricidade e calor utilizando sistemas 
separados de aquecimento ou 
arrefecimento.

fornecimento da mesma quantidade de 
electricidade e calor utilizando sistemas 
separados de aquecimento ou 
arrefecimento.

Or. en

Alteração 1244
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A instalação funcionar como apoio à 
produção intermitente de electricidade a 
partir de fontes de energia renováveis;

Or. en

Alteração 1245
Evžen Tošenovský

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O recurso à cogeração não tiver um 
resultado socioeconómico positivo;

Or. en

Alteração 1246
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 7 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 1247
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1248
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 7 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1249
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1250
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 7 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
apresentar sugestões de alterações, que 
deverão ser tomadas em consideração 
pelos Estados-Membros, nos 6 meses 
seguintes à notificação.

Or. ro

Alteração 1251
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 1252
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 7 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 1253
Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 Janeiro de 2015 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
recusar essas condições ou apresentar 
sugestões de alterações nos 6 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, as 
condições de isenção não devem ser 
aplicadas pelo Estado-Membro em causa 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.

Or. 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. 
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Alteração 1254
András Gyürk

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Os Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos para assegurar a ligação 
dessas instalações às redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano. 
Podem exigir que as instalações assumam 
o custo de ligação e o custo de 
desenvolvimento das redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
necessárias para transportar até aos 
consumidores o calor residual.
Os Estados-Membros podem fixar 
condições para a isenção do disposto no 
primeiro parágrafo quando:
a) Não forem cumpridas as condições-
limiar em matéria de disponibilidade de 
carga térmica estabelecidas no ponto 2 do 
anexo VIII; ou
b) Uma análise de custos/benefícios 
revelar que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infra-
estruturas, para o fornecimento da mesma 
quantidade de calor utilizando sistemas 
separados de aquecimento ou 
arrefecimento.
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Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
recusar essas condições ou apresentar 
sugestões de alterações nos 6 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, as 
condições de isenção não devem ser 
aplicadas pelo Estado-Membro em causa 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.

Or. en

Alteração 1255
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem solicitar aos 
operadores que avaliem se é técnica e 
economicamente viável assegurar que as 
instalações industriais com uma potência 
térmica total superior a 20 MW que 
produzem calor residual, construídas ou 
substancialmente renovadas após [data de 
entrada em vigor da presente directiva], 
procedam à captação e utilização desse 
calor.

Or. fr

Justificação

Os operadores devem determinar se as soluções são viáveis de um ponto de vista técnico e 
económico. Além disso, os investimentos no sector da ligação a redes urbanas de 
aquecimento e de arrefecimento beneficiarão o maior número e a maior variedade de actores 
sociais (entidades públicas, famílias, empresas de serviços...). 

Alteração 1256
Herbert Reul
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Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem adoptar 
critérios de autorização, ou critérios de 
licenciamento equivalentes, para assegurar 
que as instalações industriais com uma 
potência térmica total superior a 20 MW 
que produzem calor residual, construídas 
ou substancialmente renovadas após [data 
de entrada em vigor da presente directiva], 
procedam à captação e utilização desse 
calor, desde que a viabilidade técnica e 
económica tenha sido previamente 
comprovada por estudos levados a efeito. 
As instalações industriais que utilizam o 
calor residual no seu processo de 
produção, aumentando já, deste modo, a 
eficiência energética, são isentas da 
aplicação do disposto no artigo 10.º, n.º8.

Or. de

Justificação

A Comissão parece não ter pensado na possibilidade de as próprias instalações utilizarem já 
o calor produzido.

Alteração 1257
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adoptar 
critérios de autorização, ou critérios de 
licenciamento equivalentes, para assegurar 
que as instalações industriais com uma 
potência térmica total superior a 20 MW 
que produzem calor residual, construídas 
ou substancialmente renovadas após [data 

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

de entrada em vigor da presente directiva], 
procedam à captação e utilização desse 
calor, quando o projecto for considerado 
viável sob o ponto de vista económico, 
comercial e técnico.

Or. en

Justificação

This amendment clarifies that it should be obligatory for Member States to lay down common 
conditions for exemption from the CHP and waste heat capture obligation. It should ensure 
that projects that are uneconomic or technical unsound must not be implemented.Further it 
clarifies that cost should be distributed fairly between the concerned actors to secure that 
benefits for the industry outweights the costs. Finally this amendment includes the necessity to 
secure the long-term ability of companies investing in CHP and waste heat capture to sell 
their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for companies 
investing in utilisation of excess heat.

Alteração 1258
Vladimir Urutchev

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem adoptar 
critérios de autorização, ou critérios de 
licenciamento equivalentes, para assegurar 
que as instalações industriais com uma 
potência térmica total superior a 20 MW 
que produzem calor residual, construídas 
ou substancialmente renovadas após [data 
de entrada em vigor da presente directiva], 
procedam à captação e utilização desse 
calor, na medida em que tal seja possível 
em termos ecológicos, técnicos e de 
eficiência. As instalações industriais que 
aproveitam o seu calor residual no 
processo de produção são excluídas destas 
obrigações.

Or. en
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Alteração 1259
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem adoptar 
critérios de autorização, ou critérios de 
licenciamento equivalentes, para assegurar 
que as instalações industriais com uma 
potência térmica total superior a 20 MW 
que produzem calor residual, construídas 
ou substancialmente renovadas após [data 
de entrada em vigor da presente directiva], 
procedam à captação e utilização desse 
calor. As instalações industriais que, por 
razões de eficiência energética, utilizam o 
seu calor residual no processo de 
produção, são isentas da aplicação do 
disposto no artigo 10.º, n.º8.

Or. de

Alteração 1260
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem adoptar 
critérios de autorização, ou critérios de 
licenciamento equivalentes, nos casos em 
que tal seja adequado e eficaz em termos 
de custos, para assegurar que as instalações 
industriais com uma potência térmica total
superior a 50 MW que produzem calor 
residual, construídas ou substancialmente 
renovadas após [data de entrada em vigor 
da presente directiva], procedam à 
captação e utilização de uma parte 
substancial desse calor.
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Or. en

Justificação

A referência a instalações com uma potência térmica total superior a 50 MW está em 
conformidade com as disposições da Directiva 2008/1/CE (Anexo I).

Alteração 1261
Markus Pieper, Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 1262
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

procedam à captação e utilização desse 
calor quando tal for viável do ponto de 
vista técnico e judicioso do ponto de vista 
económico.

Or. de

Justificação

A utilização de calor residual deveria limitar-se aos casos em que tal é judicioso do ponto de 
vista económico. Os Estados-Membros deveriam, por conseguinte, dispensar as instalações 
da obrigação de utilizarem o calor residual quando os custos superem os benefícios.

Alteração 1263
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1264
Norbert Glante

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

a) sejam equipadas com unidades de 
cogeração de elevada eficiência e
b) sejam implantadas em zonas em que o 
calor residual dos pontos de procura de 
calor suplementares possa ser utilizado 
como descrito no anexo VIII;.

Or. de

Justificação

Cf. Justificação relativa ao artigo 10.º, n.º8, parágrafo 1, alíneas a) (nova) e b) (nova).

Alteração 1265
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 1266
Ioan Enciu

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 1267
Norbert Glante

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

Texto da Comissão Alteração

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

Em conformidade com os planos 
nacionais de aquecimento e 
arrefecimento, os Estados-Membros
devem estabelecer mecanismos e medidas 
apropriadas ao desenvolvimento das 
infra-estruturas para assegurar a ligação 
dessas instalações às redes de aquecimento 
e arrefecimento urbano. A ligação aos 
sistemas existentes deve depender de uma 
maior eficiência dos recursos, bem como 
de uma vantagem para a rentabilidade 
dos sistemas de aquecimento e 
arrefecimento urbano e para os seus 
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clientes.

Or. de

Justificação

A fim de garantir a segurança dos investimentos já realizados e uma vantagem para o 
ambiente e a economia, a utilização de calor industrial suplementar deveria limitar-se aos 
casos em que uma maior eficiência dos recursos e uma vantagem suplementar se encontram 
garantidas.

Alteração 1268
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos para assegurar a ligação 
dessas instalações às redes de aquecimento 
e arrefecimento urbano. Os custos de 
ligação são suportados pelos utilizadores
das redes.

Or. fr

Justificação

O financiamento destes investimentos de ligação não deveria ser imputado às empresas 
industriais que fornecem os produtos de aquecimento e arrefecimento. Os custos deveriam ser 
suportados por quem beneficia das ligações.

Alteração 1269
Fiorello Provera

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

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 1270
Vladimir Urutchev

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos para assegurar a ligação 
dessas instalações às redes de aquecimento 
e arrefecimento urbano.
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consumidores o calor residual.

Or. en

Alteração 1271
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Não há razão para um afastamento do princípio segundo o qual é o cliente que paga.

Alteração 1272
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos para assegurar a ligação 
dessas instalações às redes de aquecimento 
e arrefecimento urbano, na medida em que 
tal seja rentável e razoável sob o ponto de 
vista económico e técnico.
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consumidores o calor residual.

Or. en

Justificação

Não devem ser realizados investimentos pouco seguros em termos económicos e técnicos 
para a captação e utilização de calor residual. Uma vez que os sistemas de aquecimento 
urbano fornecem aquecimento aos agregados familiares, é de esperar que as empresas que 
geram calor residual se liguem aos sistemas de aquecimento urbano existentes, mas não aos 
agregados familiares privados.

Alteração 1273
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os custos decorrentes do desenvolvimento de redes de aquecimento/arrefecimento devem ser 
suportados pelos utilizadores da rede, a fim de garantir uma repartição equilibrada dos 
custos e evitar distorções do mercado.

Alteração 1274
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos para assegurar a ligação 
dessas instalações às redes de aquecimento 
e arrefecimento urbano. Devem assegurar 
que as instalações em questão e as partes 
envolvidas cubram de forma adequada o 
custo de ligação e o custo de 
desenvolvimento das redes de aquecimento 
e arrefecimento urbano necessárias para 
transportar até aos consumidores o calor 
residual.

Or. en

Justificação

This amendment clarifies that it should be obligatory for Member States to lay down common 
conditions for exemption from the CHP and waste heat capture obligation. It should ensure 
that projects that are uneconomic or technical unsound must not be implemented.Further it 
clarifies that cost should be distributed fairly between the concerned actors to secure that 
benefits for the industry outweights the costs.Finally this amendment includes the necessity to 
secure the long-term ability of companies investing in CHP and waste heat capture to sell 
their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for companies 
investing in utilisation of excess heat.

Alteração 1275
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos para assegurar a ligação 
dessas instalações às redes de aquecimento 
e arrefecimento urbano ou a utilização do
calor residual de acordo com o 
documento de referência sobre as 
melhores técnicas elaborado para o sector 
em questão. Podem exigir que as 
instalações assumam o custo de ligação e o 
custo de desenvolvimento das redes de 
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aquecimento e arrefecimento urbano 
necessárias para transportar até aos 
consumidores o calor residual.

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 1276
Ioan Enciu

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem estabelecer, 
sempre que seja rentável, mecanismos 
para incentivar a ligação dessas instalações 
às redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano. Podem exigir que os custos de 
investimento destas instalações incluam o 
custo de ligação e o custo de 
desenvolvimento das redes de aquecimento 
e arrefecimento urbano necessárias para 
transportar até aos consumidores o calor 
residual.

Or. ro
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Alteração 1277
Krišjānis Kariņš

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos para assegurar a ligação 
dessas instalações às redes de aquecimento 
e arrefecimento urbano. Devem ajudar 
estas instalações a desenvolver as redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
necessárias para transportar até aos 
consumidores o calor residual.

Or. en

Alteração 1278
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fi

Alteração 1279
Vicky Ford
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Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en


