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Alteração 1280

Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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.

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 1281
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros podem incluir nos 
seus critérios de autorização, ou de 
licenciamento equivalentes, condições 
para a isenção do disposto no primeiro 
parágrafo sempre que uma análise de 
custo-benefício realizada para a 
instalação individual revele que os custos 
são superiores aos benefícios em 
comparação com os custos ao longo de 
todo o ciclo de vida, incluindo custos de 
investimento em infra-estruturas, para o 
fornecimento da mesma quantidade de 
electricidade e calor utilizando sistemas 
separados de aquecimento ou 
arrefecimento, ou quando as 
condições-limiar em matéria de 
disponibilidade de carga térmica 
adicional estabelecidas no ponto 1 do 
anexo VIII não forem cumpridas.

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.

Or. en
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Alteração 1282
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

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 1283
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 1284
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fi

Alteração 1285
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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 



AM\883845PT.doc 7/112 PE475.983v01-00

PT

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 1286
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1287
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 1288
Norbert Glante

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Uma análise de custos/benefícios que 
inclua todos os custos externos e 
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

Ver alteração à alínea c), parágrafo 1, do artigo 10.º.

Alteração 1289
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O potencial económico e/ou 
geográfico demonstre que uma ligação 
não seria oportuna.

Or. de

Justificação

As instalações de ligação às redes de aquecimento e arrefecimento urbano devem ser viáveis 
do ponto de vista económico e técnico. Por conseguinte, uma análise de custos/benefícios 
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deve garantir esta viabilidade antes de se adoptarem medidas adicionais.

Alteração 1290
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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 1291
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 – parágrafo 4
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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 1292
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Em virtude do princípio da subsidiariedade, os Estados-Membros devem ter a possibilidade 
de conceder isenções, sem que a Comissão tenha a possibilidade de se opor.
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Alteração 1293
Ioan Enciu

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
apresentar sugestões de alterações nos 6 
meses seguintes à notificação e os 
Estados-Membros devem ter em conta as 
propostas da Comissão.

Or. ro

Alteração 1294
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2016 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
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 aprovar as 
condições alteradas.

Or. pl
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Alteração 1295
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 
condições de isenção. 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 1296
Daniel Caspary, Markus Pieper

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 
condições de isenção. 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. de
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Alteração 1297
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados–Membros devem notificar à 
Comissão 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

Os mercados e as tecnologias estão em permanente evolução. Por conseguinte, é necessária 
uma maior flexibilidade na concessão de isenções.

Alteração 1298
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

Os cálculos de investimento sob o ponto de vista económico e técnico são efectuados para 
avaliar a rentabilidade dos investimentos em fábricas. Não há necessidade de estabelecer, 
especialmente, uma nova metodologia ao nível da UE para a análise de custos-benefícios da 
cogeração de elevada eficiência.

Alteração 1299
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Serão propostos estudos de viabilidade técnica e económica para cada instalação concreta à 
luz da situação geral no terreno. Por razões de subsidiariedade e proporcionalidade, convém 
rejeitar a abordagem da Comissão de aplicar a mesma regra a todos. 

Alteração 1300
András Gyürk

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 1301
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1302
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

9. A Comissão deve estabelecer, até 1 de 
Janeiro de 2013, mediante acto delegado 
em conformidade com o artigo 18.º, uma 
metodologia para a análise de 
custos-benefícios referida no n.º 4, alínea 
c), no n.º 7, alínea b), e no n.º 8, alínea b).
A metodologia deve ser definida em 
consulta com os intervenientes em causa.
Qualquer análise de custos-benefícios 
deverá ter em conta
– a viabilidade microeconómica,
– os efeitos globais da eficiência 
energética e dos recursos energéticos 
existentes a nível local,
– as características do perfil de procura 
energética local e
– o ciclo de vida operacional e os ciclos 
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típicos de investimento das instalações 
afectadas.

Or. en

Justificação

É necessário assegurar que um projecto de cogeração de elevada eficiência é, não só viável 
do ponto de vista socioeconómico, mas também financeiramente vantajoso para os 
investidores envolvidos. A metodologia para a análise de custos-benefícios deve incluir estas 
perspectivas e ser definida com a participação dos investidores.

Alteração 1303
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É necessário assegurar que um projecto de cogeração de elevada eficiência é, não só viável 
do ponto de vista socioeconómico, mas também financeiramente vantajoso para os 
investidores envolvidos. A CHP por si só não deve ser um objectivo. A metodologia para a 
análise de custos-benefícios deve incluir estas perspectivas e ser definida com a participação 
dos investidores.
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Alteração 1304
Evžen Tošenovský

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1305
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 1306
Claude Turmes
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Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

9. A Comissão deve estabelecer, até 1 de 
Janeiro de 2013, mediante acto delegado 
em conformidade com o artigo 18.º, uma 
metodologia, nos termos das orientações 
de base definidas no anexo VIII-A, para a 
análise de custos-benefícios referida no 
presente artigo.

Or. en

Alteração 1307
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

9. A metodologia para a análise de custos 
benefícios referida no n.º 4, alínea c), no 
n.º 7, alínea b), e no n.º 8, alínea b) é 
apresentada no anexo VIII-A.

Or. en

Alteração 1308
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão deve estabelecer, até 1 de 
Janeiro de 2013, mediante acto delegado 
em conformidade com o artigo 18.º, uma
metodologia para a análise de 

9. A metodologia para a análise de custos 
benefícios referida no n.º 4, alínea c), no 
n.º 7, alínea b), e no n.º 8, alínea b) é 
apresentada no anexo VIII-A.
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custos-benefícios referida no n.º 4, alínea 
c), no n.º 7, alínea b), e no n.º 8, alínea b).

Or. en

Alteração 1309
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1310
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 1311
András Gyürk

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Com base nos valores de referência 
harmonizados em matéria de eficiência a 
que se refere o anexo II, alínea f), os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
origem da electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência possa ser 
garantida em conformidade com critérios 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios, estabelecidos por cada 
Estado-Membro. Devem assegurar que 
essa garantia de origem cumpra os 
requisitos e contenha, pelo menos, as 
informações especificadas no anexo IX.

Suprimido

Os Estados-Membros devem reconhecer 
mutuamente as suas garantias de origem, 
exclusivamente enquanto prova das 
informações referidas no presente 
número. A recusa em reconhecer como 
prova uma garantia de origem, 
nomeadamente por motivos relacionados 
com a prevenção de fraudes, deve 
basear-se em critérios objectivos, 
transparentes e não discriminatórios. Os 
Estados-Membros devem notificar à 
Comissão essa recusa e a sua justificação. 
Em caso de recusa de reconhecimento de 
uma garantia de origem, a Comissão pode 
adoptar uma decisão no sentido de 
obrigar a parte que emitiu a recusa a 
reconhecer essa garantia, tendo em conta 
designadamente critérios objectivos, 
transparentes e não discriminatórios em 
que se baseia o reconhecimento.
A Comissão deve ser habilitada a 
reexaminar, mediante actos delegados em 
conformidade com o artigo 18.º, os 
valores de referência harmonizados em 
matéria de eficiência estabelecidos na 
Decisão [número da decisão] com base na 
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Directiva 2004/8/CE, pela primeira vez até 
1 de Janeiro de 2015 e, em seguida, de dez 
em dez anos.

Or. en

Alteração 1312
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Com base nos valores de referência 
harmonizados em matéria de eficiência a 
que se refere o anexo II, alínea f), os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
origem da electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência possa ser 
garantida em conformidade com critérios 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios, estabelecidos por cada 
Estado-Membro. Devem assegurar que 
essa garantia de origem cumpra os 
requisitos e contenha, pelo menos, as 
informações especificadas no anexo IX.

Suprimido

Os Estados-Membros devem reconhecer 
mutuamente as suas garantias de origem, 
exclusivamente enquanto prova das 
informações referidas no presente 
número. A recusa em reconhecer como 
prova uma garantia de origem, 
nomeadamente por motivos relacionados 
com a prevenção de fraudes, deve 
basear-se em critérios objectivos, 
transparentes e não discriminatórios. Os 
Estados-Membros devem notificar à 
Comissão essa recusa e a sua justificação. 
Em caso de recusa de reconhecimento de 
uma garantia de origem, a Comissão pode 
adoptar uma decisão no sentido de 
obrigar a parte que emitiu a recusa a 
reconhecer essa garantia, tendo em conta 
designadamente critérios objectivos, 
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transparentes e não discriminatórios em 
que se baseia o reconhecimento.
A Comissão deve ser habilitada a 
reexaminar, mediante actos delegados em 
conformidade com o artigo 18.º, os 
valores de referência harmonizados em 
matéria de eficiência estabelecidos na 
Decisão [número da decisão] com base na 
Directiva 2004/8/CE, pela primeira vez até 
1 de Janeiro de 2015 e, em seguida, de dez 
em dez anos.

Or. en

Alteração 1313
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem reconhecer 
mutuamente as suas garantias de origem, 
exclusivamente enquanto prova das 
informações referidas no presente número. 
A recusa em reconhecer como prova uma 
garantia de origem, nomeadamente por 
motivos relacionados com a prevenção de 
fraudes, deve basear-se em critérios 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios. Os Estados-Membros
devem notificar à Comissão essa recusa e a 
sua justificação. Em caso de recusa de 
reconhecimento de uma garantia de 
origem, a Comissão pode adoptar uma 
decisão no sentido de obrigar a parte que 
emitiu a recusa a reconhecer essa 
garantia, tendo em conta designadamente 
critérios objectivos, transparentes e não 
discriminatórios em que se baseia o 
reconhecimento.

Os Estados-Membros devem reconhecer 
mutuamente as suas garantias de origem, 
exclusivamente enquanto prova das 
informações referidas no presente número. 
A recusa em reconhecer como prova uma 
garantia de origem, nomeadamente por 
motivos relacionados com a prevenção de 
fraudes, deve basear-se em critérios 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios. Os Estados-Membros
devem notificar à Comissão essa recusa e a 
sua justificação.

Or. en



AM\883845PT.doc 23/112 PE475.983v01-00

PT

Alteração 1314
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1315
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fi
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Alteração 1316
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

O desenvolvimento técnico deve ser determinante para qualquer adaptação.

Alteração 1317
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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aplicável, às regras relativas a auxílios 
estatais.

Or. en

Alteração 1318
András Gyürk

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1319
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. Os Estados-Membros devem 
fornecer orientações relativamente à 
metodologia que permite calcular a 
rentabilidade da cogeração de elevada 
eficiência. Devem ainda comunicar essas 
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orientações à Comissão o mais tardar até 
1 de Janeiro de 2014.

Or. en

Alteração 1320
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. Estados-Membros devem assegurar 
que as ajudas públicas previstas para os 
regimes de renovação, relativamente a 
janelas ou outros elementos necessários, 
devem também ser utilizadas para o 
isolamento.

Or. es

Alteração 1321
András Gyürk

Proposta de directiva
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1322
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Não há necessidade de criar um registo adicional dos activos para além do regime de 
comércio de licenças de emissão.
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Alteração 1323
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

A supressão do presente artigo prende-se com o facto de as vantagens de apresentar estas 
informações serem insuficientes ou não se justificarem, tendo em conta que a presente 
directiva requer desde já obrigações consideráveis em matéria de relatórios de informação.

Alteração 1324
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem elaborar um 
inventário dos dados, em conformidade 

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

Or. en

Alteração 1325
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE475.983v01-00 30/112 AM\883845PT.doc

PT

administrativos sejam minimizados.

Or. ro

Alteração 1326
Antonio Cancian

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem elaborar um 
inventário dos dados, em conformidade 
com o anexo X, em relação a todas as 
instalações que realizam a queima de 
combustíveis com potência térmica 
nominal total igual ou superior a 20 MW e 
instalações que realizam a refinação de 
óleo mineral e de gás no respectivo 
território. Esse inventário deve ser 
actualizado de três em três anos. Os dados 
anuais específicos da instalação contidos 
nesses inventários devem ser facultados à 
Comissão, a pedido desta. Os 
Estados-Membros devem incluir um 
resumo não confidencial que contenha 
informações agregadas dos inventários nos 
relatórios a que se refere o artigo 19.º, n.º 
2.

Or. it

Justificação

O valor indicado de 20 MW refere-se ao limiar mínimo já existente para classificar as 
instalações de produção de energia no registo europeu do Comércio de Licenças de Emissão 
(ligado à implementação do Protocolo de Quioto). O resultado seria importante e ligado à 
possibilidade de dispor de duas bases de dados comparáveis, uma referente às emissões e 
outra referente aos dados energéticos.

Alteração 1327
Edit Herczog
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Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. 
Managing energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. 
Refining is a sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 
costs versus added value. In ETS directive and EU’s own NACE categorisation of industry, 
which is mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining 
is classified together with other energy intensive industries. Τhe draft proposal mistakenly 
compares the refining sector to the electricity generation sector. Τhe decision to specifically 
target oil refining, the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and 
arbitrary. It has been introduced without any consultation, and was not addressed in the 
Impact Assessment. Refining would be covered by general provisions of the Directive 
addressed at energy intensive industries, so there is no need for specific reference to refining.

Alteração 1328
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Uma referência explícita a determinadas instalações seria discriminatória uma vez que todas 
as instalações de conversão de energia devem ser objecto do mesmo tratamento.

Alteração 1329
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

actualizado de cinco em cinco anos. Os 
dados anuais específicos da instalação 
contidos nesses inventários devem ser 
facultados à Comissão, a pedido desta. Os 
Estados-Membros devem incluir um 
resumo não confidencial que contenha 
informações agregadas dos inventários nos 
relatórios a que se refere o artigo 19.º, n.º 
2.

Or. ro

Alteração 1330
Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades reguladoras nacionais do 
sector da energia tenham em devida conta a 
eficiência energética nas suas decisões 
relativas ao funcionamento das 
infra-estruturas de gás e electricidade. 
Devem velar, nomeadamente, por que as 
regras e tarifas de rede proporcionem 
incentivos para que os operadores possam 
oferecer aos utilizadores da rede serviços 
que lhes permitam pôr em prática medidas 
de melhoria da eficiência energética no 
contexto da continuação da implantação de 
redes inteligentes.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades reguladoras nacionais do 
sector da energia tenham em devida conta a 
eficiência energética nas suas decisões 
relativas ao funcionamento das 
infra-estruturas de gás e electricidade. 
Devem velar, nomeadamente, por que as 
regras e tarifas de rede proporcionem 
incentivos para que os operadores possam 
oferecer aos utilizadores da rede serviços 
que lhes permitam pôr em prática medidas 
de melhoria da eficiência energética no 
contexto da continuação da implantação de 
redes inteligentes. Além disso, os 
Estados-Membros devem ainda assegurar 
que as autoridades reguladoras nacionais 
adoptem uma abordagem integrada que 
abranja poupanças no fornecimento de 
energia e nos sectores de utilização final.

Or. en

Alteração 1331
Gaston Franco
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Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades reguladoras nacionais do 
sector da energia tenham em devida conta a 
eficiência energética nas suas decisões 
relativas ao funcionamento das 
infra-estruturas de gás e electricidade. 
Devem velar, nomeadamente, por que as 
regras e tarifas de rede proporcionem 
incentivos para que os operadores possam 
oferecer aos utilizadores da rede serviços 
que lhes permitam pôr em prática medidas 
de melhoria da eficiência energética no 
contexto da continuação da implantação de 
redes inteligentes.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades reguladoras nacionais do 
sector da energia tenham em devida conta a 
eficiência energética nas suas decisões 
relativas ao funcionamento das 
infra-estruturas de gás e electricidade. 
Devem velar, nomeadamente, por que as 
regras e tarifas de rede proporcionem 
incentivos para que os operadores possam 
oferecer aos utilizadores da rede serviços 
que lhes permitam pôr em prática medidas 
de melhoria da eficiência energética no 
contexto da continuação da implantação de 
redes inteligentes. Além disso, os 
Estados-Membros devem ainda assegurar 
que as autoridades reguladoras nacionais 
adoptem uma abordagem integrada que 
abranja poupanças no fornecimento de 
energia e nos sectores de utilização final.

Or. en

Justificação

Com esta proposta de alteração, as autoridades reguladoras nacionais ficam autorizadas a 
premiar/apoiar os operadores locais/regionais do sector que actuam no interesse do sistema 
energético.

Alteração 1332
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades reguladoras nacionais do 
sector da energia tenham em devida conta a 
eficiência energética nas suas decisões 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades reguladoras nacionais do 
sector da energia tenham em devida conta a 
eficiência energética nas suas decisões 
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relativas ao funcionamento das 
infra-estruturas de gás e electricidade. 
Devem velar, nomeadamente, por que as 
regras e tarifas de rede proporcionem 
incentivos para que os operadores possam 
oferecer aos utilizadores da rede serviços 
que lhes permitam pôr em prática medidas 
de melhoria da eficiência energética no 
contexto da continuação da implantação de 
redes inteligentes.

relativas ao funcionamento das 
infra-estruturas de gás e electricidade. 
Devem velar, nomeadamente, por que as 
regras e tarifas de rede proporcionem 
incentivos para que os operadores possam 
oferecer aos utilizadores da rede serviços 
que lhes permitam pôr em prática medidas 
de melhoria da eficiência energética no 
contexto da continuação da implantação de 
redes inteligentes. Além disso, os 
Estados-Membros devem ainda assegurar 
que as autoridades reguladoras nacionais 
adoptem uma abordagem integrada que 
abranja poupanças no fornecimento de 
energia e nos sectores de utilização final.

Or. en

Alteração 1333
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades reguladoras nacionais do 
sector da energia tenham em devida conta a 
eficiência energética nas suas decisões 
relativas ao funcionamento das 
infra-estruturas de gás e electricidade. 
Devem velar, nomeadamente, por que as 
regras e tarifas de rede proporcionem 
incentivos para que os operadores possam 
oferecer aos utilizadores da rede serviços 
que lhes permitam pôr em prática medidas 
de melhoria da eficiência energética no 
contexto da continuação da implantação de 
redes inteligentes.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades reguladoras nacionais do 
sector da energia tenham em devida conta a 
eficiência energética nas suas decisões 
relativas ao funcionamento das 
infra-estruturas de gás e electricidade. 
Devem velar, nomeadamente, por que as 
regras e tarifas de rede proporcionem 
incentivos para pôr em prática medidas de 
melhoria da eficiência energética no 
contexto da continuação da implantação de 
redes inteligentes.

Or. en
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Alteração 1334
Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem permitir 
que os agregados familiares e as 
comunidades forneçam, na rede eléctrica, 
electricidade excedentária, gerada por 
tecnologias em pequena escala ou por 
micro-tecnologias, e que sejam 
financeiramente compensados por isso. 
Sempre que os cidadãos, a título 
individual ou em grupo, forem 
proprietários e operarem sistemas de 
energias renováveis em pequena escala, a 
electricidade produzida é considerada 
eficiência energética e não produção.

Or. en

Alteração 1335
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
a regulamentação da rede e as tarifas de 
rede fixadas ou aprovadas pelas entidades 
reguladoras da energia cumpram os 
critérios enunciados no anexo XI, tendo em 
conta as orientações e os códigos 
desenvolvidos nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 714/2009 e do Regulamento (CE) 
n.º 715/2009.

Relativamente à electricidade, os
Estados-Membros devem assegurar que a 
regulamentação da rede e as tarifas de rede 
fixadas ou aprovadas pelas entidades 
reguladoras da energia cumpram os 
critérios enunciados no anexo XI, tendo em 
conta as orientações e os códigos 
desenvolvidos nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 714/2009. Relativamente ao gás, 
os Estados-Membros devem assegurar 
que a regulamentação da rede e as tarifas 
de rede fixadas ou aprovadas pelas 
entidades reguladoras da energia são 
desenvolvidas nos termos do Regulamento 
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(CE) n.º 715/2009.

Or. en

Justificação

A directiva deve distinguir os requisitos aplicáveis ao transporte e distribuição de 
electricidade dos requisitos que vigoram no transporte e distribuição de gás natural.

Alteração 1336
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
a regulamentação da rede e as tarifas de 
rede fixadas ou aprovadas pelas entidades 
reguladoras da energia cumpram os 
critérios enunciados no anexo XI, tendo em 
conta as orientações e os códigos 
desenvolvidos nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 714/2009 e do Regulamento (CE) 
n.º 715/2009.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
a regulamentação das redes de 
electricidade e as tarifas da rede eléctrica
fixadas ou aprovadas pelas entidades 
reguladoras da energia cumpram os 
critérios enunciados no anexo XI, tendo em 
conta as orientações e os códigos 
desenvolvidos nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 714/2009 e do Regulamento (CE) 
n.º 715/2009.

Or. en

Alteração 1337
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
a regulamentação da rede e as tarifas de 
rede fixadas ou aprovadas pelas entidades 
reguladoras da energia cumpram os 
critérios enunciados no anexo XI, tendo em 
conta as orientações e os códigos 

Relativamente à electricidade, os
Estados-Membros devem assegurar que a 
regulamentação da rede e as tarifas de rede 
fixadas ou aprovadas pelas entidades 
reguladoras da energia cumpram os 
critérios enunciados no anexo XI, tendo em 
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desenvolvidos nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 714/2009 e do Regulamento (CE) 
n.º 715/2009.

conta as orientações e os códigos 
desenvolvidos nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 714/2009 e do Regulamento (CE) 
n.º 715/2009.

Or. en

Justificação

Uma vez que o anexo XI se aplica exclusivamente à electricidade, qualquer referência ao gás 
no parágrafo 2 terá de ser suprimida.

Alteração 1338
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades reguladoras nacionais 
incentivam os recursos do lado da 
procura, como a resposta à procura, de 
modo a participarem de uma forma não 
discriminatória paralelamente ao 
fornecimento em mercados locais ou 
regionais de energia. Caso seja 
necessário, os Estados-Membros devem 
exigir às autoridades reguladoras 
nacionais e aos ORT que definam as 
especificações técnicas para a 
participação em mercados de energia e de 
reservas terciárias, com base nos 
requisitos técnicos desses mercados e nas 
capacidades de resposta à procura. O 
potencial de resposta à procura deve ser 
tido plenamente em conta sempre que se 
apliquem medidas de adequação da 
capacidade nacional de energia ou outras 
medidas relacionadas com a segurança 
energética.

Or. en
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Justificação

A resposta à procura é um conceito-chave que deve ser definido na presente directiva, uma 
vez que, apesar de ser relativamente novo, tem um enorme potencial económico e ambiental. 
É necessário facilitar o acesso da resposta à procura nos mercados grossistas e a criação de 
mercados nacionais e regionais de resposta à procura.

Alteração 1339
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que as entidades reguladoras nacionais 
promovam a gestão dos mecanismos de 
resposta à procura energética (“demand 
response”) nos mercados grossistas a 
nível local e regional.

Or. fr

Alteração 1340
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades reguladoras 
nacionais incentivam os recursos do lado 
da procura, como a resposta à procura, de 
modo a participarem paralelamente ao 
fornecimento em mercados grossistas de 
energia a nível local e regional.

Or. en
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Alteração 1341
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem permitir 
que os agregados familiares e as 
comunidades forneçam, na rede eléctrica, 
electricidade excedentária, gerada por 
tecnologias em pequena escala ou por 
micro-tecnologias, e que sejam 
financeiramente compensados por isso. 
Sempre que os cidadãos, a título 
individual ou em grupo, forem 
proprietários e operarem sistemas de 
energias renováveis de pequena escala, a 
electricidade produzida é considerada 
eficiência energética e não produção.

Or. en

Alteração 1342
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem adoptar, 
até 30 de Junho de 2013, planos:

Suprimido

a) Que avaliem os potenciais de eficiência 
energética das suas infra-estruturas de 
gás natural, electricidade e aquecimento e 
arrefecimento urbano, nomeadamente no 
que diz respeito às actividades de 
transporte, distribuição, gestão da carga e 
interoperabilidade, bem como de ligação 
às instalações de produção de energia;
b) Que identifiquem as medidas concretas 
e os investimentos para introduzir na 
infra-estrutura da rede melhorias da 
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eficiência energética eficazes em termos 
de custos, com um calendário 
circunstanciado para a sua introdução.

Or. en

Justificação

Os operadores das redes de electricidade, gás e aquecimento actuam com base em regras 
económicas para as empresas, pelo que os seus activos são criados e funcionam da forma 
mais eficiente possível.

Alteração 1343
Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Que avaliem os potenciais de eficiência 
energética das suas infra-estruturas de gás 
natural, electricidade e aquecimento e 
arrefecimento urbano, nomeadamente no 
que diz respeito às actividades de 
transporte, distribuição, gestão da carga e 
interoperabilidade, bem como de ligação às 
instalações de produção de energia;

a) Que avaliem os potenciais de eficiência 
energética das suas infra-estruturas de gás 
natural, electricidade e aquecimento e 
arrefecimento urbano, nomeadamente no 
que diz respeito às actividades de 
transporte, distribuição, gestão da carga e 
interoperabilidade, bem como de ligação às 
instalações de produção de energia, 
incluindo geradores de micro-energia e 
geradores de energia em pequena escala;

Or. en

Alteração 1344
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Que identifiquem as medidas concretas 
e os investimentos para introduzir na infra-
estrutura da rede melhorias da eficiência 

b) Que identifiquem as medidas concretas 
e os investimentos para introduzir na infra-
estrutura da rede melhorias da eficiência 
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energética eficazes em termos de custos, 
com um calendário circunstanciado para a 
sua introdução.

energética eficazes em termos de custos ou 
medidas que visem facilitar a integração 
da produção de energias renováveis, com 
um calendário circunstanciado para a sua 
introdução.

Or. en

Alteração 1345
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Que identifiquem as medidas concretas 
e os investimentos para introduzir na infra-
estrutura da rede melhorias da eficiência 
energética eficazes em termos de custos, 
com um calendário circunstanciado para a 
sua introdução.

b) Que identifiquem as medidas concretas 
e os investimentos para introduzir na infra-
estrutura da rede melhorias da eficiência 
energética eficazes em termos de custos ou 
medidas que visem facilitar a integração 
da produção de energias renováveis, com 
um calendário circunstanciado para a sua 
introdução.

Or. en

Alteração 1346
Adam Gierek

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 12 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Que identifiquem as medidas concretas 
e os investimentos para introduzir na 
infra-estrutura da rede melhorias da 
eficiência energética eficazes em termos de 
custos, com um calendário circunstanciado 
para a sua introdução.

b) Que identifiquem as medidas concretas 
e os investimentos para introduzir na 
infra-estrutura da rede melhorias da 
eficiência energética eficazes em termos de 
custos, tendo em conta as distâncias de 
transporte, com um calendário 
circunstanciado para a sua introdução.

Or. pl
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Justificação

A distância de transporte é decisiva para os custos de investimento e as perdas de transporte.

Alteração 1347
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Que identifiquem as medidas concretas 
e os investimentos para introduzir na infra-
estrutura da rede melhorias da eficiência 
energética eficazes em termos de custos, 
com um calendário circunstanciado para a 
sua introdução.

b) Que exijam aos operadores de rede que
identifiquem as medidas concretas e os 
investimentos para introduzir na infra-
estrutura da rede melhorias da eficiência 
energética eficazes em termos de custos, 
com um calendário circunstanciado para a 
sua introdução.

Or. en

Alteração 1348
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Que avaliem os potenciais de 
eficiência energética das suas infra-
estruturas de gás natural, electricidade e 
aquecimento e arrefecimento urbano, 
nomeadamente no que diz respeito às 
actividades de transporte, distribuição, 
gestão da carga e interoperabilidade, bem 
como de ligação às instalações de 
produção de energia, incluindo geradores 
de micro-energia e geradores de energia 
em pequena escala.

Or. en
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Alteração 1349
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Que avaliem a oportunidade de criar 
um mercado de capacidade a prazo no 
mercado da electricidade. Esta avaliação 
deve incluir uma análise de 
custos-benefícios do alinhamento dos 
mercados de cada Estado-Membro com o 
mercado europeu.

Or. en

Alteração 1350
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Que estabeleçam fontes de 
financiamento, incluindo fundos 
estruturais, fundos nacionais, regionais, 
locais e  previsões de empréstimos;

Or. ro

Alteração 1351
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Que respondam aos desafios sociais, 
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técnicos e financeiros.

Or. ro

Alteração 1352
András Gyürk

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1353
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 1354
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros devem assegurar a 
eliminação dos incentivos nas tarifas de 
transporte e de distribuição que aumentem 
desnecessariamente a quantidade de 
energia distribuída ou transportada, ou dos 
que possam obstar à participação da 
resposta à procura, nos serviços de 
compensação e nos serviços auxiliares. As 
tarifas de transporte e de distribuição 
devem, em particular, ser criadas para 
compensar os operadores de rede pelo 
aumento da eficiência na concepção e 
funcionamento das infra-estruturas, ao 
mesmo tempo que se suprimem os 
incentivos ao aumento da capacidade e se
mantêm sinais apropriados em matéria de 
preços e os incentivos às poupanças de 
energia junto dos consumidores finais. A 
este respeito, em conformidade com o 
artigo 3.º, n.º 2, da Directiva 2009/72/CE e 
com o artigo 3.º, n.º 2, da Directiva 
2009/73/CE, os Estados-Membros podem 
impor obrigações de serviço público em 
matéria de eficiência energética às 
empresas que operam nos sectores da 
electricidade e do gás.

Or. en

Justificação

A criação de programas de eficiência energética para os consumidores, com base no modelo 
empresarial tradicional das empresas dos serviços públicos, colide frontalmente com os 
objectivos financeiros dessas empresas, que consistem no aumento das receitas através do 
aumento do volume de vendas de energia.  Devem ser adoptadas medidas que premeiem 
sobretudo as empresas dos serviços públicos que invistam na eficiência energética das 
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residências, empresas, instituições e indústrias dos seus clientes.

Alteração 1355
Francisco Sosa Wagner

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros devem assegurar a 
eliminação dos incentivos nas tarifas de 
transporte e de distribuição que aumentem 
desnecessariamente a quantidade de 
energia distribuída ou transportada. As 
tarifas de transporte e de distribuição 
devem, em particular, ser criadas para 
compensar os operadores de rede pelo 
aumento da eficiência na concepção e 
funcionamento das infra-estruturas, ao 
mesmo tempo que se suprimem os 
incentivos ao aumento da capacidade e se 
mantêm sinais apropriados em matéria de 
preços e os incentivos às poupanças de 
energia junto dos consumidores finais. A 
este respeito, em conformidade com o 
artigo 3.º, n.º 2, da Directiva 2009/72/CE e 
com o artigo 3.º, n.º 2, da Directiva 
2009/73/CE, os Estados-Membros podem 
impor obrigações de serviço público em 
matéria de eficiência energética às 
empresas que operam nos sectores da 
electricidade e do gás.

Or. en

Justificação

A poupança de energia e a eficiência energética podem ajudar os consumidores a poupar 
dinheiro e a reduzir a dependência da Europa de fornecimentos provenientes do estrangeiro. 
Em vez de aumentar as receitas mediante o incremento do volume das vendas de energia, 
estas medidas devem compensar as empresas dos serviços públicos pelos investimentos 
efectuados na eficiência energética dos seus consumidores - residências, empresas, 
instituições e indústrias.
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Alteração 1356
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros devem assegurar a 
eliminação dos incentivos nas tarifas de 
transporte e de distribuição que aumentem 
desnecessariamente a quantidade de 
energia distribuída ou transportada. As 
tarifas de transporte e de distribuição 
devem, em particular, ser criadas para 
compensar os operadores de rede pelo 
aumento da eficiência na concepção e 
funcionamento das infra-estruturas, ao 
mesmo tempo que se suprimem os 
incentivos ao aumento da capacidade e se 
mantêm sinais apropriados em matéria de 
preços e os incentivos às poupanças de 
energia junto dos consumidores finais. A 
este respeito, em conformidade com o 
artigo 3.º, n.º 2, da Directiva 2009/72/CE e 
com o artigo 3.º, n.º 2, da Directiva 
2009/73/CE, os Estados-Membros podem 
impor obrigações de serviço público em 
matéria de eficiência energética às 
empresas que operam nos sectores da 
electricidade e do gás.

Or. en

Alteração 1357
Catherine Trautmann

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar a 
eliminação dos incentivos nas tarifas de 
transporte e de distribuição que aumentem 
desnecessariamente a quantidade de 

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

energia distribuída ou transportada e devem 
promover medidas de encorajamento da 
participação do consumidor final nos 
mercados da energia, em particular 
através dos programas de faseamento do 
consumo de energia. A este respeito, em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 2, da 
Directiva 2009/72/CE e com o artigo 3.º, 
n.º 2, da Directiva 2009/73/CE, os 
Estados-Membros podem impor obrigações 
de serviço público em matéria de eficiência 
energética às empresas que operam nos 
sectores da electricidade e do gás.

Or. fr

Alteração 1358
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 1359
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1360
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros devem assegurar a 
eliminação dos incentivos nas tarifas de 
transporte e de distribuição que aumentem 
desnecessariamente a quantidade de 
energia distribuída ou transportada e 
centrar esses incentivos na participação 
dos consumidores na eficiência do 
sistema, incluindo na resposta à procura 
consoante as circunstâncias nacionais.  A 
este respeito, em conformidade com o 
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matéria de eficiência energética às 
empresas que operam nos sectores da 
electricidade e do gás.

artigo 3.º, n.º 2, da Directiva 2009/72/CE e 
com o artigo 3.º, n.º 2, da Directiva 
2009/73/CE, os Estados-Membros podem 
impor obrigações de serviço público em 
matéria de eficiência energética às 
empresas que operam nos sectores da 
electricidade e do gás.

Or. en

Alteração 1361
Bendt Bendtsen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1362
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar a 
eliminação dos incentivos nas tarifas de 

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

transporte e de distribuição que aumentem 
desnecessariamente a quantidade de 
energia distribuída ou transportada. A este 
respeito, em conformidade com o 
artigo 3.º, n.º 2, da Directiva 2009/72/CE e 
com o artigo 3.º, n.º 2, da Directiva 
2009/73/CE, os Estados-Membros podem 
impor obrigações de serviço público em 
matéria de eficiência energética às 
empresas que operam nos sectores da 
electricidade e do gás. Isto não deve 
impedir os operadores de rede de 
aplicarem estruturas tarifárias baseadas 
nos custos.

Or. de

Justificação

A introdução de contadores inteligentes conduzirá a que as tarifas estejam cada vez mais 
dissociadas do consumo (em volume) passando a depender em maior medida da 
disponibilidade de electricidade e calor. Assim, há que ter em conta este desenvolvimento 
decidido a nível político.

Alteração 1363
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem adoptar 
medidas e orientações que visem a 
promoção e implantação da resposta à 
procura em locais e edifícios industriais, 
comerciais e residenciais, nomeadamente 
no que se refere à integração dos recursos 
do lado da procura nos mercados 
regionais de electricidade e na sua ligação 
à rede energética, no contexto de planos 
de acção nacionais futuros para a 
implementação de redes inteligentes.

Or. en
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Justificação

O consumo de energia dos edifícios no contexto dos requisitos gerais e na eficiência das 
redes (durante os picos de carga) será optimizado se se aliar a eficiência energética às 
tecnologias e programas de resposta à procura.

Alteração 1364
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

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

Sem prejuízo do disposto no artigo 16.º, 
n.º 2, da Directiva 2009/28/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Abril de 2009, relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis, que dá prioridade 
absoluta ao acesso e ao fornecimento da 
rede de electricidade produzida a partir de 
fontes de energia renováveis, os
Estados-Membros devem assegurar que, 
sem prejuízo dos requisitos relativos à 
manutenção da fiabilidade e da segurança 
da rede, e com base em critérios 
transparentes e não discriminatórios 
definidos pelas autoridades nacionais 
competentes, os operadores de redes de 
transporte e operadores de redes de 
distribuição presentes no seu território:

Or. en

Alteração 1365
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar Sem prejuízo do disposto no artigo 16.º, 
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que, sem prejuízo dos requisitos relativos à 
manutenção da fiabilidade e da segurança 
da rede, e com base em critérios 
transparentes e não discriminatórios 
definidos pelas autoridades nacionais 
competentes, os operadores de redes de 
transporte e operadores de redes de 
distribuição presentes no seu território:

n.º 2, da Directiva 2009/28/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Abril de 2009, relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis, que dá prioridade 
absoluta ao acesso e ao fornecimento da 
rede de electricidade produzida a partir de 
fontes de energia renováveis, os
Estados-Membros devem assegurar que, 
sem prejuízo dos requisitos relativos à 
manutenção da fiabilidade e da segurança 
da rede, e com base em critérios 
transparentes e não discriminatórios 
definidos pelas autoridades nacionais 
competentes, os operadores de redes de 
transporte e operadores de redes de 
distribuição presentes no seu território:

Or. en

Alteração 1366
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Nos termos do disposto no artigo 16.º, n.º 
2, da Directiva 2009/28/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, que 
dá prioridade absoluta ao acesso e ao 
fornecimento da rede de electricidade 
produzida a partir de fontes de energia 
renováveis, os Estados Membros devem 
assegurar que, sem prejuízo dos requisitos 
relativos à manutenção da fiabilidade e da 
segurança da rede, e com base em critérios 
transparentes e não discriminatórios 
definidos pelas autoridades nacionais 
competentes, os operadores de redes de 
transporte e operadores de redes de 
distribuição presentes no seu território:

Or. en
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Justificação

A presente directiva não deve interferir com os incentivos acordados que são concedidos às 
fontes de energia renováveis e que fazem parte da Directiva 2009/28/CE.

Alteração 1367
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1368
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 1369
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Assegurem o transporte e a distribuição 
da electricidade produzida em cogeração 
de elevada eficiência;

a) Assegurem o transporte e a distribuição 
da electricidade produzida em cogeração 
de elevada eficiência em detrimento de 
electricidade produzida por combustíveis 
fósseis menos eficientes, desde que o 
funcionamento da rede nacional eléctrica 
o permita; 

Or. en

Alteração 1370
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Facultem acesso prioritário ou garantido 
à rede de electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência;

b) Facultem acesso prioritário ou garantido 
à rede de electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência na medida 
em que a electricidade produzida 
provenha de uma instalação de cogeração 
alimentada por recursos renováveis e/ou 
que a necessidade de calor seja mais ou 
menos equivalente ao calor produzido por 
essa instalação;

Or. fr

Alteração 1371
Vicky Ford
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Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Facultem acesso prioritário ou garantido 
à rede de electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência;

b) Facultem acesso prioritário ou garantido 
à rede de electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência em 
detrimento de electricidade produzida por 
combustíveis fósseis menos eficientes, 
desde que o funcionamento da rede 
nacional eléctrica o permita; 

Or. en

Alteração 1372
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Facultem acesso prioritário ou garantido 
à rede de electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência;

b) Facultem acesso prioritário ou garantido 
à rede de electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência, 
igualmente no que respeita às energias 
renováveis;

Or. de

Justificação

A produção combinada de electricidade e calor através da cogeração faria com que, no caso 
de se conceder prioridade à electricidade produzida a partir de energias renováveis ao nível 
da alimentação, a produção de calor fosse igualmente reduzida. Por razões de ordem prática, 
convém, portanto, de forma geral, conceder prioridade às unidades de cogeração, igualmente 
relativamente às energias renováveis.

Alteração 1373
Eija-Riitta Korhola
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Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Facultem acesso prioritário ou
garantido à rede de electricidade produzida 
em cogeração de elevada eficiência;

b) Facultem acesso garantido à rede de 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência;

Or. en

Justificação

O acesso prioritário e a mobilização para a cogeração de elevada eficiência não funcionam 
nos mercados abertos de electricidade, que se irão expandir por toda a Europa.  O 
fornecimento prioritário causará distorção da concorrência no mercado da electricidade, o 
que é inaceitável. Pelo contrário, o acesso garantido é claro e uma boa solução, uma vez que 
é coerente com a directiva relativa às fontes de energia renováveis.

Alteração 1374
András Gyürk

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Facultem acesso prioritário ou
garantido à rede de electricidade produzida 
em cogeração de elevada eficiência;

b) Facultem acesso garantido à rede de 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência;

Or. en

Alteração 1375
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Facultem acesso prioritário ou
garantido à rede de electricidade produzida 
em cogeração de elevada eficiência;

b) Facultem acesso garantido à rede de 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência;
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Or. en

Alteração 1376
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Facultem acesso prioritário ou
garantido à rede de electricidade produzida 
em cogeração de elevada eficiência;

b) Facultem acesso garantido à rede de 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência;

Or. en

Justificação

No mercado aberto de electricidade, o fornecimento de electricidade baseia-se nos custos de 
produção. Não há qualquer possibilidade de facultar a nenhum dos agentes o acesso ou o 
fornecimento prioritários. Nos próximos anos, os mercados europeus de electricidade abrir-
se-ão cada vez mais à concorrência e é importante não abrandar este desenvolvimento. O 
fornecimento prioritário causará distorção no mercado de electricidade. Pelo contrário, o 
acesso garantido é claro e uma boa solução, uma vez que é coerente com a directiva relativa 
às fontes de energia renováveis.

Alteração 1377
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Ao mobilizarem instalações de 
produção de electricidade, dêem 
prioridade à electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência.

Suprimido

Or. en

Alteração 1378
Giles Chichester
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Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Ao mobilizarem instalações de 
produção de electricidade, dêem 
prioridade à electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência.

Suprimido

Or. en

Alteração 1379
András Gyürk

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Ao mobilizarem instalações de 
produção de electricidade, dêem 
prioridade à electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência.

Suprimido

Or. en

Alteração 1380
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Ao mobilizarem instalações de 
produção de electricidade, dêem 
prioridade à electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1381
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Ao mobilizarem instalações de 
produção de electricidade, dêem 
prioridade à electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência.

Suprimido

Or. en

Alteração 1382
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Ao mobilizarem instalações de produção 
de electricidade, dêem prioridade à 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência.

c) Facultem acesso prioritário ou garantido 
à rede de electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência na medida 
em que a electricidade produzida 
provenha de uma instalação de cogeração 
alimentada por um recurso renovável e/ou 
que a necessidade de calor seja mais ou 
menos equivalente ao calor produzido por 
essa instalação;

Or. fr

Alteração 1383
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Ao mobilizarem instalações de produção c) Ao mobilizarem instalações de produção 
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de electricidade, dêem prioridade à
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência.

de electricidade, deve-se apoiar a
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência, nos termos do mercado 
interno de electricidade, evitando ao 
máximo as distorções do mercado e os 
efeitos negativos na promoção da 
electricidade produzida a partir de fontes 
de energia renováveis.

Or. en

Justificação

A cogeração de elevada eficiência deve ser apoiada. No entanto, a cogeração de elevada 
eficiência, para fins de segurança energética, criação de emprego, crescimento e atenuação 
dos efeitos das alterações climáticas, reúne mais apoio quando tem por base fontes de 
energia renováveis e não combustíveis fósseis. A directiva deve prever apoio para todos os 
tipos de cogeração de elevada eficiência sem no entanto lhe dar prioridade, de modo a não 
interferir no bom funcionamento dos mercados de electricidade e nos incentivos às fontes de 
energia renováveis. A mobilização prioritária para a cogeração de elevada eficiência a partir 
de fontes de energia renováveis encontra-se já prevista na Directiva 2009/28/CE.

Alteração 1384
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Ao mobilizarem instalações de produção 
de electricidade, dêem prioridade à 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência.

c) Ao mobilizarem instalações de produção 
de electricidade, dêem prioridade à 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência em detrimento de 
electricidade produzida por combustíveis 
fósseis menos eficientes, desde que o 
funcionamento da rede nacional eléctrica 
o permita.

Or. en

Alteração 1385
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov
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Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Ao mobilizarem instalações de produção 
de electricidade, dêem prioridade à 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência.

c) Ao mobilizarem instalações de produção 
de electricidade, dêem prioridade à 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência desde que o 
funcionamento seguro e fiável da rede 
nacional eléctrica o permita.

Or. en

Alteração 1386
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Holger Krahmer, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem facilitar de 
modo especial a ligação à rede de 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência a partir de unidades de 
cogeração de pequena dimensão e de 
micro-cogeração.

Os Estados-Membros podem facilitar de 
modo especial a ligação à rede de 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência a partir de unidades de 
cogeração de pequena dimensão e de 
micro-cogeração. Para unidades de micro-
cogeração instaladas por cidadãos, as 
autoridades competentes devem 
considerar a possibilidade de substituir as 
autorizações por simples notificações aos 
organismos competentes. Os 
Estados-Membros que dão acesso 
prioritário à electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência, assim 
como à electricidade produzida a partir de 
fontes de energia renováveis devem 
introduzir regras nacionais que 
assegurem a estabilidade do sistema 
energético.

Or. en
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Alteração 1387
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem facilitar de 
modo especial a ligação à rede de 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência a partir de unidades de 
cogeração de pequena dimensão e de 
micro-cogeração.

Os Estados-Membros devem facilitar de 
modo especial a ligação à rede de 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência a partir de unidades de 
cogeração de pequena dimensão e de 
micro-cogeração. Os Estados-Membros
devem, em particular, incentivar os 
operadores de rede a adoptar um 
"processo de instalação e informação" 
para a instalação de unidades de micro-
geração, de modo a simplificar e encurtar 
o procedimento de autorização para 
cidadãos e instaladores.

Or. en

Justificação

A redução de encargos administrativos desnecessários e a aceleração do procedimento de 
autorização para a instalação de unidades de micro-geração fomentará o desenvolvimento e 
implementação desta importante tecnologia.

Alteração 1388
Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem facilitar de 
modo especial a ligação à rede de 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência a partir de unidades de 
cogeração de pequena dimensão e de 
micro-cogeração.

Os Estados-Membros podem facilitar de 
modo especial a ligação à rede de 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência a partir de unidades de 
cogeração de pequena dimensão e de 
micro-cogeração. Para unidades de micro-
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cogeração instaladas por cidadãos, as 
autoridades competentes devem introduzir 
um procedimento de notificação 
adequado e simples ao organismo 
competente.

Or. en

Alteração 1389
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem facilitar de 
modo especial a ligação à rede de 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência a partir de unidades de 
cogeração de pequena dimensão e de 
micro-cogeração.

Os Estados-Membros podem facilitar de 
modo especial a ligação à rede de 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência a partir de unidades de 
cogeração de pequena dimensão e de 
micro-cogeração. Para unidades de micro-
cogeração instaladas por cidadãos, as 
autoridades competentes devem introduzir 
um procedimento de notificação 
adequado e simples ao organismo 
competente.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa eliminar processos administrativos desnecessários aplicados à instalação 
de unidades de micro-cogeração em residências e fomentar o desenvolvimento desta 
tecnologia.

Alteração 1390
Judith A. Merkies

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



PE475.983v01-00 66/112 AM\883845PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem facilitar de 
modo especial a ligação à rede de 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência a partir de unidades de 
cogeração de pequena dimensão e de 
micro-cogeração.

Os Estados-Membros podem facilitar de 
modo especial a ligação à rede de 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência a partir de unidades de 
cogeração de pequena dimensão e de 
micro-cogeração. Para unidades de micro-
cogeração instaladas por cidadãos, as 
autoridades competentes devem introduzir 
um procedimento de notificação 
adequado e simples ao organismo 
competente.

Or. en

Alteração 1391
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem facilitar de 
modo especial a ligação à rede de 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência a partir de unidades de 
cogeração de pequena dimensão e de 
micro-cogeração.

Os Estados-Membros podem facilitar de 
modo especial a ligação à rede de 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência a partir de unidades de 
cogeração de pequena dimensão e de 
micro-cogeração. Para unidades de micro-
cogeração instaladas por cidadãos, as 
autoridades competentes devem introduzir
um procedimento de notificação simples.

Or. en

Alteração 1392
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 12 – parágrafo 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. Nas zonas urbanas os 
Estados-Membros podem conceder 
prioridade às grandes unidades de elevada 
eficiência. 

Or. de

Alteração 1393
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas adequadas para assegurar que os 
operadores do sector da cogeração de 
elevada eficiência possam oferecer 
serviços de compensação e outros serviços 
operacionais a nível dos operadores das 
redes de transporte ou dos operadores das 
redes de distribuição, desde que sejam 
coerentes com o modo de exploração da 
instalação de cogeração de elevada 
eficiência. Os operadores de redes de 
transporte e operadores de redes de 
distribuição devem assegurar que tais 
serviços façam parte de um processo de 
concurso transparente e aberto a escrutínio.

Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas adequadas para assegurar que os 
operadores do sector da cogeração de 
elevada eficiência e os agrupamentos de 
resposta à procura possam oferecer 
serviços de compensação e outros serviços 
operacionais a nível dos operadores das 
redes de transporte ou dos operadores das 
redes de distribuição, desde que sejam 
coerentes com o modo de exploração da 
instalação de cogeração de elevada 
eficiência. Os operadores de redes de 
transporte e operadores de redes de 
distribuição devem assegurar que tais 
serviços façam parte de um processo de 
concurso transparente e aberto a escrutínio.

Or. en

Alteração 1394
Catherine Trautmann

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 6 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas adequadas para assegurar que os 
operadores do sector da cogeração de 
elevada eficiência possam oferecer 
serviços de compensação e outros serviços 
operacionais a nível dos operadores das 
redes de transporte ou dos operadores das 
redes de distribuição, desde que sejam 
coerentes com o modo de exploração da 
instalação de cogeração de elevada 
eficiência. Os operadores de redes de 
transporte e operadores de redes de 
distribuição devem assegurar que tais 
serviços façam parte de um processo de 
concurso transparente e aberto a escrutínio.

Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas adequadas para assegurar que os 
operadores do sector da cogeração de 
elevada eficiência e os agregadores de 
programas de faseamento do consumo de 
energia possam oferecer serviços de 
compensação e outros serviços 
operacionais a nível dos operadores das 
redes de transporte ou dos operadores das 
redes de distribuição, desde que sejam 
coerentes com o modo de exploração da 
instalação de cogeração de elevada 
eficiência. Os operadores de redes de 
transporte e operadores de redes de 
distribuição devem assegurar que tais 
serviços façam parte de um processo de 
concurso transparente e aberto a escrutínio.

Or. fr

Alteração 1395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas adequadas para assegurar que os 
operadores do sector da cogeração de 
elevada eficiência possam oferecer 
serviços de compensação e outros serviços 
operacionais a nível dos operadores das 
redes de transporte ou dos operadores das 
redes de distribuição, desde que sejam 
coerentes com o modo de exploração da 
instalação de cogeração de elevada 
eficiência. Os operadores de redes de 
transporte e operadores de redes de 
distribuição devem assegurar que tais 
serviços façam parte de um processo de 
concurso transparente e aberto a escrutínio.

Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas adequadas para assegurar que os 
operadores do sector da cogeração de 
elevada eficiência e os agrupamentos de 
resposta à procura possam oferecer 
serviços de compensação e outros serviços 
operacionais a nível dos operadores das 
redes de transporte ou dos operadores das 
redes de distribuição, desde que sejam 
coerentes com o modo de exploração da 
instalação de cogeração de elevada 
eficiência. Os operadores de redes de 
transporte e operadores de redes de 
distribuição devem assegurar que tais 
serviços façam parte de um processo de 
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concurso transparente e aberto a escrutínio.

Or. en

Alteração 1396
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas adequadas para assegurar que os 
operadores do sector da cogeração de 
elevada eficiência possam oferecer 
serviços de compensação e outros serviços 
operacionais a nível dos operadores das 
redes de transporte ou dos operadores das 
redes de distribuição, desde que sejam 
coerentes com o modo de exploração da 
instalação de cogeração de elevada 
eficiência. Os operadores de redes de 
transporte e operadores de redes de 
distribuição devem assegurar que tais 
serviços façam parte de um processo de 
concurso transparente e aberto a escrutínio.

Os Estados-Membros podem adoptar as 
medidas adequadas para assegurar que os 
operadores do sector da cogeração de 
elevada eficiência possam oferecer 
serviços de compensação e outros serviços 
operacionais a nível dos operadores das 
redes de transporte ou dos operadores das 
redes de distribuição, desde que sejam 
viáveis do ponto de vista económico e 
técnico e coerentes com o modo de 
exploração da instalação de cogeração de 
elevada eficiência. Os operadores de redes 
de transporte e operadores de redes de 
distribuição devem assegurar que tais 
serviços façam parte de um processo de 
concurso transparente e aberto a escrutínio.

Or. en

Justificação

É necessário ponderar todo o tipo de explorações adicionais tendo em conta as restrições 
económicas que possam estar associadas.

Alteração 1397
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 6 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas adequadas para assegurar que os 
operadores do sector da cogeração de 
elevada eficiência possam oferecer 
serviços de compensação e outros serviços 
operacionais a nível dos operadores das 
redes de transporte ou dos operadores das 
redes de distribuição, desde que sejam 
coerentes com o modo de exploração da 
instalação de cogeração de elevada 
eficiência. Os operadores de redes de 
transporte e operadores de redes de 
distribuição devem assegurar que tais 
serviços façam parte de um processo de 
concurso transparente e aberto a escrutínio.

Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas adequadas para assegurar que os 
operadores do sector da cogeração de 
elevada eficiência possam oferecer 
serviços de compensação e outros serviços
operacionais a nível dos operadores das 
redes de transporte ou dos operadores das 
redes de distribuição, desde que sejam 
economicamente viáveis e coerentes com o 
modo de exploração da instalação de 
cogeração de elevada eficiência. Os 
operadores de redes de transporte e 
operadores de redes de distribuição devem 
assegurar que tais serviços façam parte de 
um processo de concurso transparente e 
aberto a escrutínio.

Or. en

Alteração 1398
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas adequadas para assegurar que os 
operadores do sector da cogeração de 
elevada eficiência possam oferecer 
serviços de compensação e outros serviços 
operacionais a nível dos operadores das 
redes de transporte ou dos operadores das 
redes de distribuição, desde que sejam 
coerentes com o modo de exploração da 
instalação de cogeração de elevada 
eficiência. Os operadores de redes de 
transporte e operadores de redes de 
distribuição devem assegurar que tais 
serviços façam parte de um processo de 
concurso transparente e aberto a escrutínio.

Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas adequadas para assegurar que os 
operadores do sector da cogeração de 
elevada eficiência possam oferecer 
serviços de compensação e outros serviços 
operacionais a nível dos operadores das 
redes de transporte ou dos operadores das 
redes de distribuição, desde que sejam 
economicamente viáveis e coerentes com o 
modo de exploração da instalação de 
cogeração de elevada eficiência. Os 
operadores de redes de transporte e 
operadores de redes de distribuição devem 
assegurar que tais serviços façam parte de 
um processo de concurso transparente e 
aberto a escrutínio.
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Or. en

Alteração 1399
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas adequadas para assegurar que os 
operadores do sector da cogeração de 
elevada eficiência possam oferecer 
serviços de compensação e outros serviços 
operacionais a nível dos operadores das 
redes de transporte ou dos operadores das 
redes de distribuição, desde que sejam 
coerentes com o modo de exploração da 
instalação de cogeração de elevada 
eficiência. Os operadores de redes de 
transporte e operadores de redes de 
distribuição devem assegurar que tais 
serviços façam parte de um processo de 
concurso transparente e aberto a escrutínio.

Os Estados-Membros devem adoptar as 
medidas adequadas para assegurar que os 
operadores do sector da cogeração de 
elevada eficiência possam oferecer 
serviços de compensação e outros serviços 
operacionais a nível dos operadores das 
redes de transporte ou dos operadores das 
redes de distribuição, desde que sejam 
coerentes com o modo de exploração da 
instalação de cogeração de elevada 
eficiência. Os operadores de redes de 
transporte e operadores de redes de 
distribuição devem assegurar que tais 
serviços façam parte de um processo de 
concurso transparente, sem discriminações 
e aberto a escrutínio.

Or. ro

Alteração 1400
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Quando adequado, os Estados-Membros
podem exigir que os operadores das redes 
de transporte e de distribuição incentivem 
a implantação da cogeração de elevada 
eficiência na proximidade das zonas em 
que existe procura, reduzindo os encargos 
relativos à ligação e à utilização da rede.

Suprimido
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Or. en

Alteração 1401
András Gyürk

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Quando adequado, os Estados-Membros
podem exigir que os operadores das redes 
de transporte e de distribuição incentivem 
a implantação da cogeração de elevada 
eficiência na proximidade das zonas em 
que existe procura, reduzindo os encargos 
relativos à ligação e à utilização da rede.

Suprimido

Or. en

Alteração 1402
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Quando adequado, os Estados-Membros
podem exigir que os operadores das redes 
de transporte e de distribuição incentivem a 
implantação da cogeração de elevada 
eficiência na proximidade das zonas em 
que existe procura, reduzindo os encargos 
relativos à ligação e à utilização da rede.

Quando adequado, os Estados-Membros
podem exigir que os operadores das redes 
de transporte e de distribuição incentivem a 
implantação da cogeração de elevada 
eficiência na proximidade das zonas em 
que existe procura de calor, reduzindo os 
encargos relativos à ligação e à utilização 
da rede.

Or. en

Alteração 1403
András Gyürk
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Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros podem autorizar 
os produtores de electricidade por 
cogeração de elevada eficiência que 
desejem ser ligados à rede a lançar 
concursos para as obras de ligação.

Suprimido

Or. en

Alteração 1404
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros podem autorizar 
os produtores de electricidade por 
cogeração de elevada eficiência que 
desejem ser ligados à rede a lançar 
concursos para as obras de ligação.

7. Os Estados-Membros podem autorizar 
os produtores de electricidade por 
cogeração de elevada eficiência que 
desejem ser ligados à rede a lançar 
concursos para as obras de ligação. Para o 
efeito devem ser tidas em conta as normas 
técnicas e de segurança previstas pelos 
operadores de rede.

Or. de

Alteração 1405
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

7-A. No âmbito dos próximos planos de 
acção nacionais relativos à implantação 
das redes inteligentes, os 
Estados-Membros devem indicar 
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pormenorizadamente a forma como os 
programas de faseamento do consumo de 
energia poderão ser integrados nos 
mercados da energia, nomeadamente a 
nível local e regional, e facultar 
indicações precisas sobre a implantação 
das tecnologias que facilitam a conexão 
dos edifícios e das instalações industriais 
à rede de energia.

Or. fr

Alteração 1406
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

7-A. No contexto dos planos de acção 
nacionais futuros para a implementação 
de redes inteligentes, os Estados-Membros
devem reunir informações sobre a forma 
como os recursos de resposta à procura 
poderão ser integrados nos mercados 
regionais de electricidade e incluir 
detalhes relativos à implantação de 
tecnologias que facilitem aos utilizadores 
finais a ligação desses mesmos recursos à 
rede energética.

Or. en

Alteração 1407
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

grau de competência técnica, objectividade 
e fiabilidade, os Estados-Membros devem 
assegurar que, até 1 de Janeiro de 2014, 
são disponibilizados sistemas de 
qualificação aos fornecedores de serviços 
energéticos, de auditorias energéticas e de 
medidas de melhoria da eficiência 
energética, incluindo aos instaladores de 
componentes de edifícios, definidos no 
artigo 2.º, n.º 9, da Directiva 2010/31/UE.
Os Estados-Membros devem examinar em 
que medida os próprios sistemas de 
formação e aperfeiçoamento 
proporcionam os conhecimentos 
necessários. 

Or. de

Alteração 1408
Catherine Trautmann

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 1409
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1410
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 1411
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso tenha de ser criado um novo 
sistema, os Estados-Membros, em 
cooperação com os intervenientes 
interessados, devem assegurar a sua 
coerência com os sistemas e práticas já 
utilizados a nível nacional.

Or. fr

Justificação

Tendo em conta a complexidade dos sistemas de certificação para as pequenas empresas, a 
sua disponibilização não deve em caso algum fazer-se em detrimento dos sistemas de 
qualificação profissional existentes, garante da competência dos profissionais.

Alteração 1412
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros devem 
disponibilizar ao público os sistemas de 
certificação ou sistemas de qualificação 
equivalentes referidos no n.º 1 e cooperar 
entre si e com a Comissão na comparação e 
no reconhecimento desses sistemas, em 
conformidade com a Directiva 
2005/36/CE relativa ao reconhecimento 
das qualificações profissionais.

Or. fr



PE475.983v01-00 78/112 AM\883845PT.doc

PT

Justificação

Tendo em conta a complexidade dos sistemas de certificação para as pequenas empresas, a 
sua disponibilização não deve em caso algum fazer-se em detrimento dos sistemas de 
qualificação profissional existentes, garante da competência dos profissionais.

Alteração 1413
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros devem 
disponibilizar ao público os sistemas de 
certificação ou sistemas de qualificação 
equivalentes referidos no n.º 1 e cooperar 
entre si e com a Comissão na comparação e 
no reconhecimento desses sistemas, sem 
prejuízo da Directiva 2005/36/CE.

Or. de

Alteração 1414
Ivo Belet

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros devem 
disponibilizar ao público os sistemas de 
certificação ou sistemas de qualificação 
equivalentes referidos no n.º 1 e 
reconhecer mutuamente os respectivos
sistemas.

Or. en
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Alteração 1415
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Alternativamente, os 
Estados-Membros em que actualmente já 
existem listas de fornecedores de serviços 
energéticos, auditorias energéticas e 
medidas de eficiência energética podem 
recorrer a essas listas já existentes, 
garantindo que a inclusão na lista de 
fornecedores apenas seja possível 
mediante uma determinada qualificação e 
condições concretas, a fim de assegurar 
um elevado nível de competência técnica, 
objectividade e fiabilidade.

Or. de

Justificação

Numa série de Estados-Membros já existem listas de fornecedores de serviços energéticos, 
auditorias energéticas e medidas de eficiência energética. A introdução de novos sistemas de 
certificação nesses Estados-Membros, em vez de se manter os sistemas existentes, 
representaria um ónus burocrático adicional.

Alteração 1416
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os sistemas de certificação ou os 
sistemas equivalentes de qualificação 
existentes para os fornecedores de 
serviços energéticos, auditorias 
energéticas e outras medidas de melhoria 
da eficiência energética que cumpram os 
requisitos para atingir um elevado nível 
de competência técnica, objectividade e 
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fiabilidade devem ser reconhecidos como 
tal.

Or. de

Justificação

Muitas empresas já utilizam sistemas de certificação ou sistemas equivalentes de qualificação 
para controlar o seu consumo energético. Cada empresa deve poder decidir que sistema 
pretende aplicar para se adaptar à sua situação e necessidades específicas. O objectivo deve 
consistir em evitar duplicações e simplificar o procedimento de informação.

Alteração 1417
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Informação, sensibilização e formação
1. Os Estados-Membros devem garantir 
que a informação sobre os mecanismos de 
eficiência energética disponíveis e os 
quadros financeiro e jurídico seja 
transparente e divulgada, de forma ampla 
e activa, junto de todos os agentes de 
mercado relevantes, incluindo 
consumidores, construtores, arquitectos, 
engenheiros, auditores ambientais e 
instaladores de componentes de edifícios, 
na acepção da Directiva 2010/31/UE. 
Devem garantir que os bancos e outras 
instituições financeiras se encontrem 
informados quanto às possibilidades de 
participarem no financiamento de 
medidas de melhoria da eficiência 
energética.
2. Devem criar condições e incentivos 
adequados para que os operadores de 
mercado prestem informação e 
aconselhamento apropriados e específicos 
aos consumidores de energia sobre 
eficiência energética.
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3. Os Estados-Membros devem, com a 
participação dos interessados, incluindo 
as autoridades locais e regionais, 
desenvolver programas adequados de 
informação, sensibilização e formação 
destinados a informar os cidadãos quanto 
aos benefícios e modalidades práticas de 
tomar medidas de melhoria da eficiência 
energética.
4. A Comissão deve assegurar o 
intercâmbio e a ampla divulgação de 
informação sobre as melhores práticas em 
matéria de poupança de energia nos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 1418
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Gaston 
Franco, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1419
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.°-A
Os Estados-Membros devem garantir que 
a informação sobre os mecanismos de 
eficiência energética disponíveis e os 
quadros financeiro e jurídico seja 
transparente e divulgada, de forma ampla 
e activa, junto de todos os agentes de 
mercado relevantes, incluindo 
consumidores, construtores, arquitectos, 
engenheiros, auditores ambientais e 
instaladores de componentes de edifícios, 
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na acepção da Directiva 2010/31/UE. 
Devem garantir que os bancos e outras 
instituições financeiras se encontrem 
informados quanto às possibilidades de 
participarem no financiamento de 
medidas de melhoria da eficiência 
energética.
1-B. Devem criar condições e incentivos 
adequados para que os operadores de 
mercado prestem informação e
aconselhamento apropriados e específicos 
aos consumidores de energia sobre 
eficiência energética.
1-C. Os Estados-Membros devem, com a 
participação dos interessados, incluindo 
as autoridades locais e regionais, 
desenvolver programas adequados de 
informação, sensibilização e formação 
destinados a informar os cidadãos quanto 
aos benefícios e modalidades práticas de 
tomar medidas de melhoria da eficiência 
energética.
1-D. A Comissão deve assegurar o 
intercâmbio e a ampla divulgação de 
informação sobre as melhores práticas em 
matéria de poupança de energia nos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 1420
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Disponibilizando ao público, verificando 
e actualizando regularmente uma lista dos 
fornecedores de serviços energéticos 
disponíveis e dos serviços energéticos por 
eles prestados;

a) Disponibilizando ao público, verificando 
e actualizando regularmente uma lista das 
empresas de serviços energéticos 
credenciadas e disponíveis e dos serviços 
energéticos por eles prestados;
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Or. en

Alteração 1421
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Disponibilizando ao público, verificando 
e actualizando regularmente uma lista dos 
fornecedores de serviços energéticos 
disponíveis e dos serviços energéticos por 
eles prestados;

a) Disponibilizando ao público, 
promovendo, verificando e actualizando 
regularmente uma lista dos fornecedores de 
serviços energéticos disponíveis e dos 
serviços energéticos por eles prestados;

Or. ro

Alteração 1422
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) Assegurando que os fornecedores 
incluídos numa lista pública disponham 
dos níveis adequados em termos de 
competências, conhecimentos e formação;

Or. en

Alteração 1423
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) Eliminando os obstáculos 
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regulamentares e não regulamentares que 
impedem a utilização de contratos de 
desempenho energético e outros modelos 
de financiamento por terceiros para 
medidas de poupança de energia;

Or. en

Alteração 1424
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Fornecendo contratos-modelo para a 
celebração de contratos de desempenho 
energético no sector público; estes devem 
conter, pelo menos, os elementos indicados 
no anexo XIII;

b) Incentivando as autoridades públicas a 
recorrer a contratos de desempenho 
energético sempre que procedam à 
renovação de edifícios e fornecendo 
contratos-modelo para a celebração de 
contratos de desempenho energético com 
base no custo do ciclo de vida e na análise 
de custos-benefícios, fomentando ao 
mesmo tempo contratos a longo prazo que 
proporcionem um maior nível de 
poupança de energia; estes devem conter, 
pelo menos, os elementos indicados no 
anexo XIII;

Or. en

Justificação

É importante incentivar as autoridades públicas a recorrer a contratos a longo prazo que 
permitam assegurar mais poupanças energéticas e a evitar a triagem de renovações que 
apresentem períodos de amortização mais reduzidos, o que poderá causar efeitos de retenção 
de consumidores (lock-in).

Alteração 1425
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Fornecendo contratos-modelo para a 
celebração de contratos de desempenho 
energético no sector público; estes devem 
conter, pelo menos, os elementos indicados 
no anexo XIII;

b) Fornecendo contratos-modelo para a 
celebração de contratos de desempenho 
energético no sector público e privado com 
base nos custos do ciclo de vida e das 
prestações, encorajando ao mesmo tempo 
os contratos a longo prazo que garantam 
maiores economias; estes devem conter, 
pelo menos, os elementos indicados no 
anexo XIII;

Or. ro

Alteração 1426
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Fornecendo contratos-modelo para a 
celebração de contratos de desempenho 
energético no sector público; estes devem 
conter, pelo menos, os elementos indicados 
no anexo XIII;

b) Fornecendo contratos-modelo para a 
celebração de contratos de desempenho 
energético no sector público, com base nos 
custos e benefícios do ciclo de vida, 
fomentando ao mesmo tempo contratos a 
longo prazo que proporcionem um maior 
nível de poupança de energia; estes devem 
conter, pelo menos, os elementos indicados 
no anexo XIII;

Or. en

Alteração 1427
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Fornecendo contratos-modelo para a b) Fornecendo contratos-modelo para a 
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celebração de contratos de desempenho 
energético no sector público; estes devem 
conter, pelo menos, os elementos indicados 
no anexo XIII;

celebração de contratos de desempenho 
energético no sector público, com base nos 
custos e benefícios do ciclo de vida, 
fomentando ao mesmo tempo contratos a 
longo prazo que proporcionem um maior 
nível de poupança de energia; estes devem 
conter, pelo menos, os elementos indicados 
no anexo XIII;

Or. en

Alteração 1428
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Fornecendo contratos-modelo para a 
celebração de contratos de desempenho 
energético no sector público; estes devem 
conter, pelo menos, os elementos indicados 
no anexo XIII;

b) Fornecendo contratos-modelo para a 
celebração de contratos de desempenho 
energético no sector público, com base nos 
custos e benefícios do ciclo de vida, 
fomentando ao mesmo tempo contratos a 
longo prazo que proporcionem um maior 
nível de poupança de energia; estes devem 
conter, pelo menos, os elementos indicados 
no anexo XIII;

Or. en

Justificação

É importante incentivar as empresas de serviços energéticos a recorrer a contratos a longo 
prazo que permitam assegurar mais poupanças energéticas e a evitar a triagem de 
renovações que apresentem períodos de amortização mais reduzidos, deixando por explorar 
um enorme potencial de poupança.

Alteração 1429
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta de directiva
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Fornecendo contratos-modelo para a 
celebração de contratos de desempenho 
energético no sector público; estes devem 
conter, pelo menos, os elementos indicados 
no anexo XIII;

b) Fornecendo contratos-modelo para a 
celebração de contratos de desempenho 
energético (contracting) no sector público;
estes devem conter, pelo menos, os 
elementos indicados no anexo XIII;

Or. de

Alteração 1430
Antonio Cancian

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Favorecendo o apoio às 
administrações públicas de operadores 
independentes, redes e plataformas 
tecnológicas que facilitem a 
correspondência entre a procura e a 
oferta de serviços energéticos para a 
aplicação de programas de  eficiência 
energética e/ou a adopção de esquemas de 
gestão da energia;

Or. it

Alteração 1431
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Assegurando que as autoridades 
públicas ponderem o recurso aos serviços 
energéticos, incluindo os contratos de 
desempenho energético;
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Or. en

Alteração 1432
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 14.º – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Incentivando o desenvolvimento de 
sistemas voluntários de rotulagem da 
qualidade;

d) Incentivando o desenvolvimento de 
sistemas de rotulagem da qualidade;

Or. en

Alteração 1433
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Divulgando informações sobre
instrumentos financeiros, incentivos, 
subvenções e empréstimos para apoiar os 
projectos de serviços energéticos.

e) Fomentando a disponibilização de
instrumentos financeiros, incentivos, 
subvenções e empréstimos para apoiar os 
projectos de serviços energéticos e 
divulgando informações claras e 
facilmente acessíveis sobre estes regimes 
de apoio.

Or. en

Alteração 1434
Claude Turmes

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

e-A) Apoiando os intermediários de 
mercado, redes e plataformas 
independentes que implementem 
programas de estímulo do mercado para o 
desenvolvimento de serviços de eficiência 
energética, tanto do lado da procura como 
do lado da oferta, e que façam a ligação 
entre a procura e a oferta de serviços no 
domínio da eficiência energética.

Or. en

Alteração 1435
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Promovendo o apoio financeiro às 
pequenas e médias empresas e às 
empresas de serviços energéticos que 
efectuem investimentos a longo prazo na 
eficiência energética em nome das PME, 
através de mecanismos de financiamento 
público específicos, garantias de crédito e 
empréstimos de juro baixo, especialmente 
concebidos para o sector da eficiência 
energética.

Or. en

Justificação

SMEs often face issues of lack of capitals and credits. If private and public authorities 
provide for support facilities and other credit enhancing mechanisms, the positive effect 
would be to have more SMEs get confidence in the viability and profitability of the efficiency 
measure they are willing to implement while not being forced to endure the overall investment
burden all by themselves. The same thing goes for ESCOs as well, with the positive outcome 
of having both actors in the business relationship fully confident in the successful and 
sustainable fulfilment of the planned investment
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Alteração 1436
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Promovendo o apoio financeiro às 
pequenas e médias empresas e às 
empresas de serviços energéticos que 
efectuem investimentos a longo prazo na 
eficiência energética em nome das PME, 
através de mecanismos de financiamento 
público específicos, garantias de crédito e 
empréstimos de juro baixo, especialmente 
concebidos para o sector da eficiência 
energética.

Or. en

Alteração 1437
Markus Pieper, Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) regulando de forma vinculativa que, 
nos novos mercados de serviços 
energéticos, não ocorram distorções da 
concorrência que prejudiquem as 
pequenas empresas;

Or. de

Alteração 1438
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

e-A) Promovendo o apoio financeiro 
prestado directa ou indirectamente às 
PME de modo a fomentar investimentos a 
longo prazo em matéria de eficiência 
energética.

Or. en

Alteração 1439
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Proporcionando a assistência técnica 
necessária, em cooperação com as 
organizações intermediárias existentes 
das empresas.

Or. fr

Justificação

É indispensável um acompanhamento personalizado graças às acções estruturadas das 
organizações representativas das pequenas empresas para facilitar a aplicação das políticas
de eficiência energética nas pequenas e microempresas.

Alteração 1440
Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Encorajando as autoridades públicas 
a utilizar os contratos de desempenho 
energético nos projectos tendentes a 
melhorar a eficiência energética.
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Or. fr

Alteração 1441
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Desenvolvendo modelos de 
financiamento inovadores que permitam 
às PME qualificadas e aos ofícios 
profissionalizados oferecer contratos de 
desempenho energético;

Or. en

Alteração 1442
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Promovendo o papel desempenhado 
pelos retalhistas e distribuidores de 
energia no mercado dos serviços 
energéticos. 

Or. en

Alteração 1443
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Criando um grupo de trabalho que 
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reúna representantes dos 27 
Estados-Membros da União Europeia 
com o objectivo de facilitar o intercâmbio 
das melhores práticas relativamente à 
promoção do mercado de serviços 
energéticos;

Or. en

Alteração 1444
Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que a formação e a criação de empregos 
beneficiarão de igual modo homens e 
mulheres ao empenharem-se em alterar, 
no sector da energia, o mercado de 
trabalho segregado em função do género.

Or. en

Alteração 1445
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
desenvolver uma estratégia nacional para 
promover e permitir um uso eficiente da 
energia nas habitações. Esta estratégia 
deve prever a existência de um ponto de 
contacto para aconselhamento e de 
fornecedores credenciados, em 
conformidade com os artigos 13.º e 14.º. 
Os Estados-Membros poderão igualmente 
recorrer a um conjunto de instrumentos 
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para promover a mudança conjunta de 
comportamentos, incluindo  incentivos 
fiscais, acesso ao financiamento, 
subvenções ou subsídios, prestação de 
informações, projectos-modelo, 
actividades no local de trabalho, normas 
mínimas para os produtos e serviços.
Estas estratégias devem incluir um 
programa para envolver os consumidores 
durante a implementação dos contadores 
inteligentes através da comunicação de: 
mudanças fáceis de introduzir e com boa 
relação custo-eficácia no consumo de 
energia e informações relativas a medidas 
de eficiência energética.
De três em três anos, os Estados-Membros
devem igualmente apresentar, no relatório 
referido no artigo 19.º, n.º 2, os progressos 
realizados no âmbito destas estratégias.

Or. en

Alteração 1446
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 1447
Fiona Hall
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Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) À repartição dos incentivos entre o 
proprietário e o inquilino de um edifício, 
ou entre proprietários, com vista a 
assegurar que estas partes não sejam 
dissuadidas de fazer investimentos, que de 
outro modo fariam, na melhoria da 
eficiência pelo facto de não obterem 
individualmente todos os benefícios ou 
pela ausência de regras para a repartição 
entre si dos custos e benefícios;

a) À repartição dos incentivos entre o 
proprietário e o inquilino de um edifício, 
ou entre proprietários, com vista a 
assegurar que estas partes não sejam 
dissuadidas de fazer investimentos na 
melhoria da eficiência pelo facto de não 
obterem individualmente todos os 
benefícios ou pela ausência de regras para 
a repartição entre si dos custos e 
benefícios;

Or. en

Alteração 1448
Henri Weber

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Às disposições legislativas e 
regulamentares, bem como às práticas 
administrativas, em matéria de aquisições 
públicas e de orçamento e contabilidade 
anuais, tendo em vista assegurar que os 
organismos públicos não sejam dissuadidos 
de fazer investimentos na melhoria da 
eficiência.

b) Às disposições legislativas, fiscais e 
regulamentares, bem como às práticas 
administrativas, em matéria de aquisições 
públicas e de orçamento e contabilidade 
anuais, tendo em vista assegurar que os 
organismos públicos não sejam dissuadidos 
de fazer investimentos na melhoria da 
eficiência energética e reduzir os custos 
que seriam suportados durante todo o 
ciclo, ao longo da vida útil do edifício ou 
do equipamento.

Or. fr

Alteração 1449
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Às disposições legislativas e 
regulamentares, bem como às práticas 
administrativas, em matéria de aquisições 
públicas e de orçamento e contabilidade 
anuais, tendo em vista assegurar que os 
organismos públicos não sejam dissuadidos 
de fazer investimentos na melhoria da 
eficiência.

b) Às disposições jurídicas, regulamentares 
e fiscais, bem como às práticas 
administrativas, em matéria de aquisições 
públicas e de orçamento e contabilidade 
anuais, tendo em vista assegurar que os 
organismos públicos não sejam dissuadidos 
de fazer investimentos na melhoria da 
eficiência e de recorrer aos contratos de 
desempenho energético e a outros 
mecanismos de financiamento por 
terceiros numa base contratual a longo 
prazo;

Or. en

Alteração 1450
Fiorello Provera

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Às disposições legislativas e 
regulamentares, bem como às práticas 
administrativas, em matéria de aquisições 
públicas e de orçamento e contabilidade 
anuais, tendo em vista assegurar que os 
organismos públicos não sejam dissuadidos 
de fazer investimentos na melhoria da 
eficiência.

b) Às disposições legislativas, 
regulamentares e fiscais, criadas para o 
desenvolvimento da eficiência energética, 
bem como às práticas administrativas, em 
matéria de aquisições públicas e regras de
orçamento e contabilidade anuais relativas 
aos investimentos privados, tendo em vista 
assegurar que os organismos públicos não 
sejam dissuadidos de fazer investimentos 
na melhoria da eficiência.

Or. en

Justificação

A par da ligação inequívoca aos mecanismos de apoio financeiro e fiscal necessários para 
ultrapassar obstáculos em matéria de eficiência energética, é fundamental sublinhar a 
importância de dispor de listas abertas e actualizadas de fornecedores de serviços 
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energéticos, de modo a incentivar os consumidores finais a estabelecerem contactos com os 
parceiros técnicos e operacionais a quem se pode confiar totalmente objectivos de poupança 
de energia. Os consumidores finais têm como prioridade máxima obter informações precisas 
e oportunas sobre as empresas e os fornecedores de serviços energéticos, assim como sobre 
as medidas que implementam.

Alteração 1451
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Às disposições legislativas e 
regulamentares, bem como às práticas 
administrativas, em matéria de aquisições 
públicas e de orçamento e contabilidade 
anuais, tendo em vista assegurar que os 
organismos públicos não sejam dissuadidos 
de fazer investimentos na melhoria da 
eficiência.

b) Às disposições legislativas,
regulamentares e fiscais, bem como às 
práticas administrativas, em matéria de 
aquisições públicas e de orçamento e 
contabilidade anuais, tendo em vista 
assegurar que os organismos públicos não 
sejam dissuadidos de fazer investimentos 
na melhoria da eficiência.

Or. fr

Alteração 1452
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Às disposições legislativas e 
regulamentares, bem como às práticas 
administrativas, em matéria de aquisições 
públicas e de orçamento e contabilidade 
anuais, tendo em vista assegurar que os 
organismos públicos não sejam dissuadidos 
de fazer investimentos na melhoria da 
eficiência.

b) Às disposições legislativas, 
regulamentares e fiscais, bem como às 
práticas administrativas, em matéria de 
aquisições públicas e de orçamento e 
contabilidade anuais, tendo em vista 
assegurar que os organismos públicos não 
sejam dissuadidos de fazer investimentos 
na melhoria da eficiência.

Or. en
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Alteração 1453
Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Às disposições legislativas e 
regulamentares, bem como às barreiras 
fiscais e às práticas administrativas, em 
matéria de aquisições, instalação, 
autorização e ligação à rede de geradores 
de energia de pequenas dimensões, com 
vista a assegurar que os agregados 
familiares ou os grupos de agregados 
familiares não sejam dissuadidos de  
utilizar micro-tecnologias para produzir 
energia.

Or. en

Alteração 1454
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Às disposições legislativas e 
regulamentares, bem como às barreiras 
fiscais e às práticas administrativas, em 
matéria de aquisições, instalação, 
autorização e ligação à rede de geradores 
de energia de pequenas dimensões, com 
vista a assegurar que os agregados 
familiares ou os grupos de agregados 
familiares não sejam dissuadidos de  
utilizar micro-tecnologias para produzir 
energia.

Or. en
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Alteração 1455
Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Às disposições legislativas e 
regulamentares que restringem, sem 
necessidade ou de forma 
desproporcionada, a utilização de 
instrumentos financeiros tendentes a 
promover a redução do consumo de 
energia no âmbito de mercados de 
serviços energéticos ou de outras medidas 
de melhoria da eficiência energética, 
como os contratos de desempenho 
energético.

Or. fr

Alteração 1456
Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Após ter examinado exaustivamente 
os progressos realizados no domínio da 
eficiência energética, a Comissão deve 
propor, em 2014, legislação que obrigue 
os Estados-Membros a desenvolverem 
medidas nacionais susceptíveis de 
melhorar a eficiência energética no sector 
imobiliário privado.

Or. de

Justificação

88% dos imóveis na UE são propriedade privada. Dado o seu elevado potencial em termos de 
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melhoria da eficiência energética, a Comissão Europeia deve assegurar, através de 
legislação vinculativa, igualmente a existência de planos e medidas nacionais de melhoria da 
eficiência energética para os imóveis privados.

Alteração 1457
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) À revisão exigida das tarifas por 
parte dos distribuidores de energia para 
assegurar que o custo das unidades 
adicionais marginais do consumo de 
electricidade ou gás seja superior ao bloco 
inicial de unidades consumidas, de modo 
a incentivar os consumidores a serem 
mais eficientes e a não consumirem mais 
do que necessitam;

Or. en

Alteração 1458
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ao envolvimento das partes 
interessadas, incluindo das autoridades 
locais e regionais, no desenvolvimento de 
planos nacionais de informação dos 
cidadãos sobre os benefícios e as 
funcionalidades da adopção de medidas 
de melhoria da eficiência energética, 
mediante, nomeadamente, um 
compromisso com a utilização de
contadores inteligentes.

Or. en
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Alteração 1459
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Às disposições jurídicas e 
regulamentares que impedem ou proíbem, 
de forma desnecessária ou 
desproporcionada, as empresas de energia 
de oferecerem serviços de eficiência 
energética ou de adoptarem modelos de 
financiamento por terceiros inovadores 
que se reflictam em medidas de poupança 
de energia;

Or. en

Alteração 1460
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Às disposições jurídicas e 
regulamentares que impedem ou proíbem 
a possibilidade de criar grupos de PME 
independentes que estejam aptos a 
conceber estruturas contratuais mais 
complexas como os contratos de 
desempenho energético.

Or. en

Alteração 1461
Patrizia Toia
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Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Às disposições jurídicas e 
regulamentares que impedem ou proíbem 
a possibilidade de criar grupos ou 
consórcios de PME independentes que 
estejam aptos a conceber estruturas 
contratuais mais complexas como os 
contratos de desempenho energético.

Or. en

Alteração 1462
Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Às restrições que pendem sobre as 
empresas do sector da energia para 
impedir que ofereçam serviços no domínio 
da eficiência energética, com vista a 
assegurar a igualdade de condições no 
mercado;

Or. en

Alteração 1463
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) À criação de regimes de isenção no 
Pacto de Estabilidade e Crescimento para 
os investimentos efectuados pelas 
autoridades públicas em matéria de 
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eficiência energética.

Or. en

Alteração 1464
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ao fomento de medidas que visem 
poupanças a longo prazo ou programas 
estruturados.

Or. en

Alteração 1465
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

b-B) À revisão da aplicação de taxa de 
IVA no consumo de energia doméstico, a 
fim de avaliar se as taxas de IVA variáveis 
numa ordem crescente incentivarão uma 
maior eficiência energética, bem como 
uma redução do consumo, sem prejuízo 
da precariedade energética;

Or. en

Alteração 1466
Fiorello Provera

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Estas medidas para eliminar obstáculos 
podem incluir o fornecimento de 
incentivos, a revogação ou alteração de 
disposições legislativas ou regulamentares, 
ou ainda a adopção de orientações e 
comunicações interpretativas. Podem ser 
combinadas com a disponibilização de 
ensino, formação e informação específicas, 
bem como de assistência técnica em 
matéria de eficiência energética.

Estas medidas para eliminar obstáculos 
podem incluir o fornecimento de 
incentivos, a criação de fundos públicos 
para a eficiência energética, aos quais 
todos os prestadores de serviços 
qualificados devem ter acesso 
preferencial, a revogação ou alteração de 
disposições legislativas ou regulamentares, 
ou ainda a adopção de orientações e 
comunicações interpretativas. Podem ser 
combinadas com a disponibilização de 
ensino, formação e informação específicas, 
bem como de assistência técnica em 
matéria de eficiência energética.

Or. en

Justificação

A par da ligação inequívoca aos mecanismos de apoio financeiro e fiscal necessários para 
ultrapassar obstáculos em matéria de eficiência energética, é fundamental sublinhar a 
importância de dispor de listas abertas e actualizadas de fornecedores de serviços 
energéticos, de modo a incentivar os consumidores finais a estabelecerem contactos com os 
parceiros técnicos e operacionais a quem se pode confiar totalmente objectivos de poupança 
de energia. Os consumidores finais têm como prioridade máxima obter informações precisas 
e oportunas sobre as empresas e os fornecedores de serviços energéticos, assim como sobre 
as medidas que implementam.

Alteração 1467
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas para eliminar obstáculos 
podem incluir o fornecimento de 
incentivos, a revogação ou alteração de 
disposições legislativas ou regulamentares, 
ou ainda a adopção de orientações e 
comunicações interpretativas. Podem ser 
combinadas com a disponibilização de 

Estas medidas para eliminar obstáculos 
podem incluir o fornecimento de 
incentivos, a revogação ou alteração de 
disposições legislativas ou regulamentares, 
ou ainda a adopção de orientações e 
comunicações interpretativas. Podem ser 
combinadas com a disponibilização de 
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ensino, formação e informação específicas, 
bem como de assistência técnica em 
matéria de eficiência energética.

ensino, formação e informação específicas, 
bem como de assistência técnica em 
matéria de eficiência energética. Neste 
âmbito, importa garantir sempre o direito 
fundamental à protecção da propriedade.

Or. de

Justificação

As obras de renovação para efeitos de eficiência energética não devem, por exemplo, dar 
lugar a expropriações. 

Alteração 1468
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas para eliminar obstáculos 
podem incluir o fornecimento de 
incentivos, a revogação ou alteração de 
disposições legislativas ou regulamentares, 
ou ainda a adopção de orientações e 
comunicações interpretativas. Podem ser 
combinadas com a disponibilização de 
ensino, formação e informação específicas, 
bem como de assistência técnica em 
matéria de eficiência energética.

Estas medidas para eliminar obstáculos 
podem incluir o fornecimento de 
incentivos, a revogação ou alteração de 
disposições legislativas ou regulamentares, 
a adopção de orientações e comunicações 
interpretativas ou a simplificação dos 
procedimentos administrativos. Podem ser 
combinadas com a disponibilização de 
ensino, formação e informação específicas, 
bem como de assistência técnica em 
matéria de eficiência energética.

Or. ro

Alteração 1469
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas incluem:
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a) A aplicação de programas de 
informação dos profissionais sobre a 
regulamentação em vigor e sobre os 
mecanismos financeiros e de 
acompanhamento disponíveis;
b) O desenvolvimento de programas de 
formação dos profissionais da construção 
sobre as novas técnicas dos edifícios 
ecológicos, os materiais ecológicos e as 
novas abordagens para avaliar o 
desempenho energético dos edifícios, a 
fim de reforçar o seu papel de prescrição 
e assessoria junto dos particulares e das 
empresas.

Or. fr

Alteração 1470
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Relativamente à adopção de medidas de 
eficiência energética, os 
Estados-Membros devem procurar 
solucionar a discrepância que se verifica 
no sector privado entre o mercado de 
arrendamento e o mercado de compra.

Or. en

Justificação

Estudos demonstram que, em comparação com as propriedades privadas arrendadas, os 
edifícios ocupados pelos respectivos proprietários apresentam sinais mais claros de que 
foram alvos de uma implementação mais activa de medidas de eficiência energética, o que 
denota uma falta de incentivos para que os investimentos sejam efectuados quer pelo 
proprietário, quer pelo inquilino.

Alteração 1471
Francisco Sosa Wagner
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Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros, em associação 
com todos os actores e as autoridades 
regionais e locais, devem velar pelo 
desenvolvimento de programas de 
formação profissional adequados e pela 
promoção da difusão de tecnologias 
inovadoras, a fim de optimizar o potencial 
da eficiência energética. Os cidadãos 
devem igualmente ser correctamente 
informados dos benefícios que 
proporcionam as medidas destinadas a 
aumentar a eficiência energética.

Or. es

Justificação

A formação profissional dos intervenientes é um requisito fundamental para a concretização 
dos objectivos de eficiência energética, em especial no sector da renovação de edifícios.

Alteração 1472
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem proibir 
que, durante o teste de permeabilidade, as 
aberturas de ventilação dos poços dos 
elevadores ou da casa das máquinas 
sejam fechadas e substituídas por 
soluções de ventilação mais avançadas.

Or. en

Justificação

Today most of the > 5Mio elevator shafts and machine rooms in the EU are permanently 
ventilated and responsible for the loss of more than 125 TWh heating energy. According the 
EN 13829 (Thermal performance of building - Determination of air permeability of buildings 
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- Fan pressurization method) technical openings might be provisionaly closed to test the 
permeability of buildings. Eventhough the norm does not explicitely mention the ventilation 
openings  of the elevator shaft or machine room which are regularily 0,5 – 1,5 m2, it is today 
common practice to close these openings during the permeability test in order to recieve a 
better energy certification.

Alteração 1473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Werner 
Langen, Antonio Cancian, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A (novo)

Fundos e mecanismos de financiamento
1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 
107º e 108º do Tratado, os 
Estados-Membros podem criar um ou 
mais fundos para subsidiar a execução de 
programas e medidas de melhoria da 
eficiência energética e para promover o 
desenvolvimento de um mercado de 
medidas de melhoria da eficiência 
energética. Essas medidas podem incluir 
a promoção de auditorias energéticas e 
instrumentos financeiros para a 
poupança de energia. O fundo pode, entre 
outras fontes, incluir as receitas geradas 
pelos leilões do comércio de licenças de 
emissão.
2. Quando os fundos subsidiem a 
aplicação de medidas de melhoria da 
eficiência energética, o acesso a estes deve 
ser condicionado ao resultado efectivo de 
poupança de energia ou melhoria da 
eficiência energética. Esse resultado deve 
ser comprovado de forma adequada, por 
exemplo certificados de desempenho 
energético para edifícios ou rótulos 
energéticos para produtos.
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Or. en

Alteração 1474
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de directiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15-A (novo)
Financiamento da eficiência energética

1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 
107º e 108º do Tratado, os 
Estados-Membros podem criar 
mecanismos específicos de financiamento 
da eficiência energética. O financiamento 
poderá provir de fundos públicos e da UE 
ou de outras fontes, bem como das 
sanções aplicáveis em caso de 
incumprimento das disposições da 
presente directiva.
2. Caso os Estados-Membros não estejam 
aptos para criar este tipo de mecanismos 
de financiamento, devem permitir aos 
agentes interprofissionais que criem 
fundos semelhantes, desde que assegurem 
os mesmos objectivos.

Or. en

Justificação

As melhorias em matéria de eficiência energética requerem encargos iniciais significativos, 
pesem embora os grandes benefícios a longo prazo. Deve-se incentivar os Estados-Membros
a criarem fundos nacionais de apoio a medidas de eficiência energética e a fazerem um uso 
mais frequente dos fundos da UE, especialmente reservados para a eficiência energética e 
para exercer um efeito de alavanca nos financiamentos privados.

Alteração 1475
Antonio Cancian, Amalia Sartori
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Proposta de directiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A (novo)
Fundos e mecanismos de financiamento

A Comissão deve avaliar periodicamente o 
funcionamento e o impacto do Fundo 
Europeu para a Eficiência Energética
(FEEE), instituído pelo Regulamento 
1233/2010, a fim de analisar a sua 
eficácia e considerar a possibilidade de 
atribuir posteriormente recursos em favor 
deste instrumento financeiro que tem 
como objectivo o apoio a iniciativas em 
favor da eficiência energética.

Or. it

Alteração 1476
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta de directiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A (novo)

Fundos e mecanismos de financiamento
Os Estados-Membros que criem apoios às 
medidas susceptíveis de melhorarem a 
eficiência energética devem zelar por que 
todos os prestadores de tais medidas 
tenham o mesmo acesso aos apoios 
previstos. 

Or. de

Alteração 1477
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta de directiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros, regiões e 
municípios devem propor e apoiar 
fórmulas de aprovisionamento de energia 
a nível do bairro ou da cidade, de tal 
modo que o investimento realizado possa 
beneficiar a maioria dos habitantes e 
compartilhar os benefícios dos 
investimentos públicos.

Or. es


