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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A eficiência energética é a forma mais eficaz e económica de reduzir as emissões de gases 
com efeito estufa e outras emissões relacionadas com os combustíveis fósseis. Ficamos 
menos dependentes das importações de energia pelas quais a UE paga, atualmente, mais
de 400 mil milhões de euros por ano. Ao investir na eficiência energética, a UE reduz a 
sua dependência em relação à Rússia e aos países da OPEP e investe nas indústrias 
europeias. As PME em particular, por nomeadamente, os instaladores e o setor da construção 
civil, retirariam daí benefícios. 

Nos próximos anos serão necessários investimentos significativos em infraestruturas 
energéticas, por exemplo, na capacidade de produção e no armazenamento. Estes constituirão 
um grande desafio para a economia da UE. A eficiência energética pode auxiliar-nos na 
redução dos custos, dado que a energia que não é utilizada não requer capacidade de 
produção, nem armazenamento, nem rede. 

Uma abordagem europeia comum da eficiência energética reduzirá os custos dos produtos 
e serviços eficientes do ponto de vista energético e aumentará as oportunidades de negócio 
para as indústrias envolvidas. A criação de um mercado comum de eficiência energética é 
mais do que um mero objetivo político útil. O Tratado de Lisboa obriga-nos a promover a 
eficiência energética na União Europeia (artigo 194.º, n.º2).

O objetivo de 20% de eficiência energética já foi fixado por decisão unânime dos Chefes de 
Estado em 2007. De acordo com a análise da Comissão, o quadro jurídico existente e as 
medidas atuais dos Estados-Membros apenas nos ajudarão a atingir metade do objetivo. 
Atingir o objetivo constitui um elemento fundamental do Roteiro de transição para uma 
economia hipocarbónica em 2050. Por esse motivo, outras ações são extremamente 
necessárias. A proposta da Comissão vai na boa direção. É claro que é fácil criticar partes 
específicas, mas a Comissão merece o nosso aplauso por apresentar uma solução para o 
problema. Quem quer que critique a Comissão deve imediatamente apresentar propostas 
alternativas sobre formas de atingir o objetivo.

O projeto de parecer é uma primeira tentativa nesse sentido. As principais alterações são as 
seguintes:

1. Reforçar a abordagem em duas fases

O relator não apresenta objetivos vinculativos, apesar de, no passado, o Parlamento 
Europeu ter sempre votado nesse sentido. Propõe-se que a abordagem em duas fases da 
Comissão seja, embora reforçada. Para evitar uma ambição fraca injustificável nas metas 
indicativas nacionais, deve fixar-se uma metodologia europeia. A metodologia proposta 
baseia-se no modelo PRIMES da Comissão, de 2007. Este modelo tem em conta as 
diferentes situações dos Estados-Membros, por exemplo, a necessidade de os países da 
Europa Central e Oriental recuperarem do seu atraso em termos de desenvolvimento noutras 
zonas da UE, bem como a necessidade de crescimento económico. Por exemplo, o objetivo de 
redução absoluta para a Polónia comparado com 2007 é de apenas -5,5%. Para alguns 
Estados-Membros (por exemplo, Malta), o modelo gera um encargo insuportável ou 
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uma ambição limitada injustificável (por exemplo, a Letónia). Por essa razão, deve ser 
aplicado um fator de correção em consonância com a situação económica do país. Cumpre 
salientar, que o objetivo da UE é de apenas 20% em comparação com a situação normal; a 
redução absoluta para os 27 países da UE, comparada com 2009, é de apenas 7,7%. Tal 
significa que o objetivo não é, de forma alguma, demasiado ambicioso, mas muito realista. 
Atingir o objetivo da UE de uma poupança de 368,4 Mtep é fundamental para a credibilidade 
da UE e a concretização das etapas do “Roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica em 2050”. 

Os Estados-Membros têm de apresentar planos de ação nacionais. É importante que 
estes planos não incluam apenas boas intenções, mas também medidas concretas. É por 
esse motivo que a Comissão necessita de ter o direito de os avaliar e alterar. Nestes planos de 
ação nacionais devem também incluir-se medidas para evitar as fugas de carbono. 

2. Dar maior ênfase aos incentivos

A proposta da Comissão, se corretamente aplicada, gera numerosos incentivos, por exemplo, 
através do sistema de apoio à poupança de energia. No entanto, a proposta da Comissão 
deveria ser muito mais clara, na medida em que a eficiência energética deve ser alcançada, 
não essencialmente através da regulamentação de todos os cidadãos e PME, mas através de 
incentivos. Cumpre também clarificar este  aspeto, para evitar que os incentivos nacionais 
sejam considerados como auxílios estatais ilegais.  

3. Sistema de apoio à poupança de energia - quadro sustentável para os agentes 
económicos e cidadãos contra o efeito "stop-and-go" 

Um dos maiores problemas consiste no facto de o apoio financeiro às medidas de eficiência 
energética ser, com frequência, não sustentável e imprevisível. Por vezes, os agentes de 
mercado não têm acesso ao respetivo programa em janeiro, porque o orçamento não foi 
aprovado e, em setembro, a rubrica orçamental já expirou. Esta situação provoca frustração 
em todos os parceiros e impede um investimento a longo prazo no setor. Por esse motivo, a 
Comissão propôs, com toda a razão, um regime de obrigações em matéria de poupança de 
energia que garanta um fluxo permanente de fundos. Sistemas semelhantes foram 
introduzidos com sucesso em numerosos países da UE, como a Itália, a França, a 
Polónia, o Reino Unido, a Dinamarca, a Irlanda e a região da Flandres. De igual modo, 
muitos estados dos EUA utilizam este regime. Um dos aspetos problemáticos do artigo 6.° é a 
referência a “obrigação”. É necessário deixar claro que a obrigação diz respeito apenas à 
empresa distribuidora de energia. As PME e o cidadão comum beneficiarão dos incentivos. 
Assim, o relator sugere que se altere a designação para “regime de apoio à poupança de 
energia”. 

O n.° 9 do artigo 6.° prevê a possibilidade de os Estados-Membros optarem pela adoção de 
outras medidas. Para garantir que não se trata de uma lacuna, é necessário assegurar que os 
Estados-Membros que enveredem por essa opção garantam o mesmo apoio permanente e 
previsível à eficiência energética que o regime de apoio à poupança de energia, tal como 
definido pela Comissão.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A União está a enfrentar desafios sem 
precedentes resultantes do aumento da 
dependência das importações de energia, 
da escassez de recursos energéticos e da 
necessidade de limitar as alterações 
climáticas e de superar a crise económica. 
A eficiência energética é um meio valioso 
de fazer face a estes desafios. Melhora a 
segurança do aprovisionamento energético 
da União, reduzindo o consumo de energia 
primária e diminuindo as importações de 
energia. Ajuda a reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa de uma forma 
eficaz em termos de custos e, desse modo, 
a atenuar as alterações climáticas. A 
evolução para uma economia mais 
eficiente do ponto de vista energético deve 
também acelerar a difusão de soluções 
tecnologicamente inovadoras e melhorar a 
competitividade da indústria da União, 
impulsionando o crescimento económico e 
a criação de postos de trabalho de alta 
qualidade em diversos setores ligados à 
eficiência energética.

(1) A União está a enfrentar desafios sem 
precedentes resultantes do aumento da 
dependência das importações de energia, 
da escassez de recursos energéticos e da 
necessidade de limitar as alterações 
climáticas e de superar a crise económica. 
A eficiência energética é um meio valioso 
de fazer face a estes desafios. Melhora a 
segurança do aprovisionamento energético 
da União, reduzindo o consumo de energia 
primária e diminuindo as importações de 
energia. Ajuda a reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa de uma forma 
eficaz em termos de custos e, desse modo, 
a atenuar as alterações climáticas. A 
evolução para uma economia mais 
eficiente do ponto de vista energético deve 
também acelerar a difusão de soluções 
tecnologicamente inovadoras e melhorar a 
competitividade da indústria da União, 
impulsionando o crescimento económico e 
a criação de postos de trabalho de alta 
qualidade em diversos setores ligados à 
eficiência energética, que podem ser 
defensáveis a médio e longo prazo em 
termos de concorrência global.

Justificação

A eficiência energética, quando corretamente implementada, pode conduzir à criação de 
empregos a nível local, que podem ser mantidos no médio e longo prazo e resistir à 
concorrência global.

Alteração 2
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Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Neste contexto, seria importante 
privilegiar os produtores europeus locais e 
as PME que cumprem elevadas normas 
de qualidade nos seus produtos e serviços. 
Para este efeito, a União Europeia deve 
exercer um controlo efetivo sobre as 
importações conexas provenientes de 
países terceiros para garantir que esses 
produtos e serviços preencham as mesmas 
elevadas normas de qualidade que os 
cumpridos pelos produtores e prestadores 
de serviços locais na União Europeia.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Na sua Resolução de 15 de dezembro 
de 2010 sobre a revisão do Plano de Ação 
para a Eficiência Energética19, o 
Parlamento Europeu convidou a Comissão 
a incluir na versão revista desse plano de 
ação medidas para colmatar lacunas a fim 
de alcançar o objetivo global da União de 
eficiência energética para 2020.

(5) Na sua Resolução de 15 de dezembro 
de 2010 sobre a revisão do Plano de Ação 
para a Eficiência Energética19, o 
Parlamento Europeu convidou a Comissão 
a incluir na versão revista desse plano de 
ação um objetivo vinculativo em matéria 
de eficiência energética, a par de medidas 
para colmatar lacunas a fim de alcançar o 
objetivo global da União de poupança
energética para 2020.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Em 22 de junho de 2011, a 
avaliação de impacto da Comissão 
Europeia1 demonstrou que os objetivos 



AD\889370PT.doc 7/77 PE472.304v05-00

PT

nacionais vinculativos de eficiência 
energética, no que se refere ao consumo 
de energia primária, seriam mais 
adequados do que objetivos nacionais 
indicativos para garantir o cumprimento
do objetivo de poupança energética global 
de 20 %. A avaliação de impacto indicou 
ainda que os objetivos vinculativos 
permitiriam aos Estados-Membros uma 
maior flexibilidade na elaboração de 
medidas de poupança de energia 
adequadas à diversidade dos Estados-
Membros.
1 SEC(2011)779.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A taxa de renovação dos edifícios 
deve aumentar, atendendo a que o atual 
parque imobiliário representa o setor com 
maior potencial de poupança de energia. 
Além disso, os edifícios são essenciais para 
atingir o objetivo da União de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa de 
80 a 95% em 2050 em comparação com 
1990. Os edifícios que são propriedade de 
organismos públicos representam uma 
parte considerável do parque imobiliário e 
têm grande visibilidade na vida pública. 
Convém, pois, fixar uma taxa anual de 
renovação de todos os edifícios que são 
propriedade de organismos públicos a fim 
de melhorar o seu desempenho energético. 
Esta taxa de renovação não deve prejudicar 
as obrigações em matéria de edifícios com 
necessidades quase nulas de energia, 
estabelecidas na Diretiva 2010/31/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de maio de 2010, relativa ao desempenho 
energético dos edifícios27. A obrigação de 
renovar os edifícios públicos é um 

(15) A taxa de renovação dos edifícios 
deve aumentar, atendendo a que o atual 
parque imobiliário representa o setor com 
maior potencial de poupança de energia. 
Além disso, os edifícios são essenciais para 
atingir o objetivo da União de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa de 
80 a 95% em 2050 em comparação com 
1990. Os edifícios que são propriedade de 
organismos públicos representam uma 
parte considerável do parque imobiliário e 
têm grande visibilidade na vida pública. 
Convém, pois, fixar uma taxa anual de 
renovação de todos os edifícios que são 
propriedade de organismos públicos a fim 
de melhorar o seu desempenho energético. 
Esta taxa de renovação não deve prejudicar 
as obrigações em matéria de edifícios com 
necessidades quase nulas de energia, 
estabelecidas na Diretiva 2010/31/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de maio de 2010, relativa ao desempenho 
energético dos edifícios27. A obrigação de 
renovar os edifícios públicos é um 
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complemento às disposições da referida 
diretiva, que estabelece que os 
Estados-Membros devem assegurar a 
melhoria do desempenho energético dos 
edifícios existentes quando estes forem 
sujeitos a grandes obras de renovação, para 
que satisfaçam requisitos mínimos de 
desempenho energético.

complemento às disposições da referida 
diretiva, que estabelece que os Estados-
Membros devem assegurar a melhoria do 
desempenho energético dos edifícios 
existentes quando estes forem sujeitos a 
grandes obras de renovação, para que 
satisfaçam requisitos mínimos de 
desempenho energético. Deve ser prestada 
uma particular atenção em garantir uma 
boa qualidade do ar interior, por exemplo, 
através da imposição de requisitos de 
ventilação adequada e da utilização de 
materiais, equipamentos e produtos de 
construção de baixa emissão. Sempre que 
as medidas de eficiência energética digam 
respeito a edifícios públicos, como centros 
de dia, jardins de infância ou escolas, 
deve ser realizada uma avaliação de 
impacto sobre a saúde.

Justificação

Os Europeus passam a maior parte do seu tempo em espaços interiores. A qualidade do ar 
interior assume uma importância crucial para a sua saúde e é um fator determinante de 
doenças crónicas, como a asma e as alergias. Aquando da renovação de edifícios com vista à 
melhoria da eficiência energética, importa ter em conta os riscos potenciais para a saúde, 
nomeadamente os riscos decorrentes de uma ventilação insuficiente devido a uma maior 
estanquidade ao ar e de emissões nocivas geradas por materiais de construção e produtos de 
construção.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Uma avaliação da possibilidade de 
criar um regime de «certificados brancos» 
à escala da União revelou que, na situação 
atual, tal regime acarretaria custos 
administrativos excessivos e implicaria o 
risco de as poupanças de energia se 
concentrarem em alguns Estados-Membros 
e não serem introduzidas em toda a União. 
Será mais fácil atingir este objetivo, pelo 
menos na fase atual, com a introdução de 

(18) Uma avaliação da possibilidade de 
criar um regime de «certificados brancos» 
à escala da União revelou que, na situação 
atual, tal regime acarretaria custos 
administrativos excessivos e implicaria o 
risco de as poupanças de energia se
concentrarem em alguns Estados-Membros 
e não serem introduzidas em toda a União. 
Será mais fácil atingir este objetivo, pelo 
menos na fase atual, com a introdução de 
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regimes nacionais de obrigações de 
eficiência energética ou com outras 
medidas alternativas que permitam obter o 
mesmo nível de poupanças de energia. A 
Comissão deve, contudo, estabelecer, por 
ato delegado, as condições nas quais um 
Estado-Membro poderia, no futuro, 
reconhecer as poupanças de energia 
realizadas noutro Estado-Membro. É 
conveniente estabelecer o nível de 
ambição desses regimes no âmbito de um 
quadro comum a toda a União, 
proporcionando ao mesmo tempo 
flexibilidade significativa aos Estados-
Membros para que tenham plenamente 
em conta a organização nacional dos 
intervenientes do mercado, o contexto 
específico do setor da energia e os hábitos 
dos consumidores finais. Esse quadro 
comum deveria dar aos serviços públicos 
no setor da energia a possibilidade de 
oferecerem serviços energéticos a todos os 
consumidores finais, e não só àqueles a 
quem vendem energia. Aumentaria assim 
a concorrência no mercado da energia pelo 
facto de os serviços públicos do setor da 
energia poderem diferenciar os seus 
produtos graças à prestação de serviços 
energéticos complementares. O quadro 
comum permitiria aos Estados-Membros 
incluir nos respetivos regimes nacionais 
requisitos que visam um objetivo social, 
nomeadamente a fim de assegurar que os 
consumidores vulneráveis tenham acesso 
aos benefícios decorrentes do aumento da 
eficiência energética. Permitiria também 
aos Estados-Membros isentar as pequenas 
empresas da obrigação de eficiência 
energética. A Comunicação da Comissão 
«Um Small Business Act para a Europa»28

define princípios a tomar em consideração 
pelos Estados-Membros que decidam não 
aplicar esta possibilidade.

regimes nacionais de obrigações de 
eficiência energética ou com outras 
medidas alternativas que permitam obter o 
mesmo nível de poupanças de energia. 
Esse quadro comum deveria dar aos 
serviços públicos no setor da energia a 
possibilidade de oferecerem serviços 
energéticos a todos os consumidores finais, 
e não só àqueles a quem vendem energia. 
Aumentaria assim a concorrência no 
mercado da energia pelo facto de os 
serviços públicos do setor da energia 
poderem diferenciar os seus produtos 
graças à prestação de serviços energéticos 
complementares. O quadro comum 
permitiria aos Estados-Membros incluir 
nos respetivos regimes nacionais requisitos 
que visam um objetivo social, 
nomeadamente a fim de assegurar que os 
consumidores vulneráveis tenham acesso 
aos benefícios decorrentes do aumento da 
eficiência energética. Permitiria também 
aos Estados-Membros isentar as pequenas 
empresas da obrigação de eficiência 
energética. A Comunicação da Comissão 
«Um Small Business Act para a Europa» 
define princípios a tomar em consideração 
pelos Estados-Membros que decidam não 
aplicar esta possibilidade.

Justificação

Um sistema de reconhecimento mútuo das poupanças de energia significaria efetivamente 
que os consumidores num Estado-Membro poderiam acabar por pagar poupanças 
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direcionadas para um objetivo específico num outro Estado-Membro.  Tal não seria justo, 
pois os consumidores, em todos os Estados-Membros, devem poder beneficiar.  Poderia 
igualmente conduzir a jogos de mercado por parte das empresas de energia.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para tirar partido do potencial de 
poupança de energia em certos segmentos 
do mercado da energia nos quais as 
auditorias energéticas não são geralmente 
objeto de exploração comercial (como os 
agregados familiares ou as pequenas e 
médias empresas), os Estados-Membros 
devem assegurar que estejam disponíveis 
auditorias energéticas. As auditorias 
energéticas devem ser obrigatórias e 
periódicas para as grandes empresas, 
atendendo a que as poupanças de energia 
podem ser significativas.

(19) Para tirar partido do potencial de 
poupança de energia em certos segmentos 
do mercado da energia nos quais as 
auditorias energéticas não são geralmente 
objeto de exploração comercial (como os 
agregados familiares ou as pequenas e 
médias empresas), os Estados-Membros 
devem assegurar que estejam disponíveis 
auditorias energéticas a custos 
comportáveis. As auditorias energéticas 
devem ser obrigatórias e periódicas para as 
grandes empresas, atendendo a que as 
poupanças de energia podem ser 
significativas.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Na conceção das medidas de melhoria 
da eficiência energética, devem ser tidos 
em conta os ganhos de eficiência e 
poupanças obtidos com a aplicação 
generalizada de inovações tecnológicas 
eficientes como os contadores inteligentes. 
A fim de maximizar os benefícios de 
poupança resultantes destas inovações, os 
consumidores finais devem poder 
visualizar indicadores de custos e de 
consumo e dispor de uma faturação 
individual regular baseada no consumo 
efetivo.

(21) Na conceção das medidas de melhoria 
da eficiência energética, devem ser tidos 
em conta os ganhos de eficiência e 
poupanças obtidos com a aplicação 
generalizada de inovações tecnológicas 
eficientes como os contadores inteligentes. 
A fim de maximizar os benefícios de 
poupança resultantes destas inovações, os 
consumidores finais devem poder 
visualizar indicadores de custos e de 
consumo e dispor de uma faturação 
individual regular baseada no consumo 
efetivo. No entanto, tais contadores só 
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devem ser instalados se o benefício 
potencial compensar o custo da sua 
instalação e se esta não representar uma 
despesa adicional considerável para o 
consumidor final.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A maioria das empresas da União 
Europeia são pequenas e médias empresas 
(PME). Representam um enorme potencial 
de poupança de energia para a União. Para 
as ajudar a adotar medidas de eficiência 
energética, os Estados-Membros devem 
estabelecer um quadro propício destinado a 
prestar às PME informações e assistência 
técnica orientada.

(27) A maioria das empresas da União 
Europeia são pequenas e médias empresas 
(PME). Representam um enorme potencial 
de poupança de energia para a União. Para 
as ajudar a adotar medidas de eficiência 
energética, os Estados-Membros devem 
estabelecer um quadro propício destinado a 
prestar às PME informações, assistência 
técnica orientada e uma simplificação dos 
procedimentos e dos formulários de 
candidatura para a obtenção de fundos 
e/ou inclusão nas redes energéticas 
nacionais.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Deve estar disponível um número 
suficiente de profissionais fiáveis, 
competentes em matéria de eficiência 
energética, para assegurar uma aplicação 
eficaz e em tempo útil da presente diretiva, 
por exemplo no que respeita ao 
cumprimento dos requisitos em matéria de 
auditorias energéticas e à execução dos 
regimes obrigatórios em matéria de 
eficiência energética. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem criar sistemas de 
certificação para os fornecedores de 

(30) Deve estar disponível um número 
suficiente de profissionais fiáveis, 
qualificados e competentes em matéria de 
eficiência energética, para assegurar uma 
aplicação eficaz e em tempo útil da 
presente diretiva, por exemplo no que 
respeita ao cumprimento dos requisitos em 
matéria de auditorias energéticas e à 
execução dos regimes obrigatórios em 
matéria de eficiência energética. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
criar sistemas de certificação para os 
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serviços energéticos, auditorias energéticas 
e outras medidas de melhoria da eficiência 
energética.

fornecedores de serviços energéticos, 
auditorias energéticas e outras medidas de 
melhoria da eficiência energética.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) O necessário aumento da 
eficiência energética só será possível 
através de uma grande mudança de 
mentalidade da sociedade. As crianças de 
hoje serão os trabalhadores, os 
engenheiros, os arquitetos, os empresários 
e os utilizadores de energia de amanhã. 
As decisões que tomarem influenciarão o 
modo como a sociedade irá produzir e 
utilizar a energia no futuro. Por isso, a 
educação em matéria de energia é 
importante para que as gerações futuras 
possam ser instruídas sobre a forma de 
contribuir para o consumo eficiente da 
energia através do seu estilo de vida e do 
seu comportamento pessoal. Os Estados-
Membros devem, assim, tomar medidas 
adequadas para promover a educação 
para a energia nas escolas, com particular 
ênfase na forma como cada pessoa pode 
contribuir para uma utilização mais 
eficiente e sustentável da energia através 
do seu comportamento pessoal.

Justificação

Se quisermos promover uma utilização sustentável da energia, temos de começar pelas 
gerações futuras. Nelas reside um elevado potencial de poupança, contanto que as crianças 
sejam educadas desde cedo a utilizar a energia de forma responsável.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 33-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(33-A) Em conformidade com as 
propostas legislativas da Comissão de 6 de 
outubro de 2011 relativas ao futuro da 
política de coesão da União Europeia, é 
provável que o apoio financeiro dos 
Fundos Estruturais e do Fundo de 
Coesão à eficiência energética tenha um 
aumento significativo no período 
2014-2020 relativamente ao período 
2007-2013. Este financiamento 
representará um contributo decisivo para 
o êxito dos objetivos da presente diretiva.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 33-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 33-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Na implementação do objetivo de 
eficiência energética de 20%, a Comissão 
deve acompanhar o impacto das novas 
medidas da Diretiva 2003/87/CE, relativa à 
criação de um regime de comércio de 
licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa na Comunidade (RCLE), de modo a 
manter nesse regime os incentivos que 
compensam os investimentos 
hipocarbónicos e preparar os setores RCLE 
para as inovações necessárias no futuro.

(34) A implementação do objetivo de 
eficiência energética de 20% pode 
conduzir a uma redução da procura de 
licenças de emissão (RCLE-UE) e 
ocasionar distorções no preço do carbono 
na UE, pelo que a Comissão deve elaborar 
um relatório de avaliação dos impactos 
que as novas medidas terão na Diretiva 
2003/87/CE, relativa à criação de um 
regime de comércio de licenças de emissão 
de gases com efeito de estufa na 
Comunidade (RCLE), de modo a criar
incentivos nesse regime que desencadeiem 
a adoção de medidas adicionais em 
matéria de eficiência energética, que
compensem os investimentos 
hipocarbónicos e preparar os setores RCLE 
para as inovações necessárias no futuro.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) A fim de estabelecer um quadro 
que permita melhorias a longo prazo no 
domínio da eficiência energética e para 
ser coerente com o objetivo do Conselho 
Europeu de alcançar uma redução de 
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80-95% das emissões de gases com efeito 
de estufa até 2050, é necessário ajustar o 
fator linear previsto na Diretiva 
2003/87/CE.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 34-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-B) Ao decidir qual a quantidade de 
licenças de emissão reter, tal como 
referido no artigo 19.º, n.º 5, a Comissão 
deve zelar por que esta medida não 
redunde num preço de carbono que 
exceda o preço esperado em resultado da 
avaliação de impacto da Comissão de 
2008, que acompanha as propostas para o 
pacote relativo à energia e ao clima (30 
EUR).

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A Diretiva 2006/32/CE estabelece que 
os Estados-Membros devem adotar e 
procurar atingir um objetivo global 
nacional indicativo de poupança de energia 
de 9% em 2016, graças à implantação de 
serviços energéticos e de outras medidas de 
melhoria da eficiência energética. A 
mesma diretiva dispõe que o segundo 
Plano de Eficiência Energética adotado 
pelos Estados-Membros deve ser seguido, 
conforme adequado e necessário, de 
propostas da Comissão relativas a medidas 
adicionais, incluindo a extensão do período 
de aplicação dos objetivos. Se um relatório 

(35) A Diretiva 2006/32/CE estabelece que 
os Estados-Membros devem adotar e 
atingir um objetivo global nacional 
indicativo de poupança de energia de 9% 
em 2016, graças à implantação de serviços 
energéticos e de outras medidas de 
melhoria da eficiência energética. A 
mesma diretiva dispõe que o segundo 
Plano de Eficiência Energética adotado 
pelos Estados-Membros deve ser seguido 
de propostas da Comissão relativas a 
medidas adicionais. A avaliação de 
impacto que acompanha a diretiva 
considera que os Estados-Membros se 
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concluir que são insuficientes os 
progressos alcançados no sentido de 
atingir os objetivos indicativos nacionais 
estabelecidos na referida diretiva, essas 
propostas devem incidir no nível e na 
natureza dos objetivos em questão. A 
avaliação de impacto que acompanha a 
presente diretiva considera que os Estados-
Membros se encontram na via para atingir 
o objetivo de 9%, que é muito menos 
ambicioso que o objetivo, 
subsequentemente adotado, de poupança de 
energia de 20% até 2020, pelo que não é 
necessário abordar o nível dos objetivos.

encontram na via para atingir o objetivo de 
9%, que é muito menos ambicioso que o 
objetivo, subsequentemente adotado, de 
poupança de energia de 20% até 2020, pelo 
que é necessário abordar, o mais 
rapidamente possível, o nível dos objetivos
nacionais individuais.

Justificação

Há que mudar a abordagem global da diretiva. A Comissão não propôs objetivos 
vinculativos, tendo, em contrapartida, sugerido uma infinidade de medidas vinculativas, o 
que diminui a flexibilidade dos Estados-Membros sem garantir que o objetivo global de 20% 
seja alcançado. Deste modo, esta é revertida para alcançar o objetivo, dando 
simultaneamente liberdade aos Estados-Membros para escolherem entre várias medidas não 
vinculativas.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, que consiste em alcançar 
o objetivo de eficiência energética de 20% 
de poupança de energia primária até 2020 e 
preparar o caminho para novas melhorias 
da eficiência energética para além de 2020, 
não está em vias de ser alcançado pelos 
Estados-Membros se não forem adotadas 
medidas adicionais em matéria de 
eficiência energética, podendo ser melhor 
alcançado a nível da União, a União pode 
adotar medidas no respeito do princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 

(37) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, que consiste em alcançar 
o objetivo de eficiência energética de 20% 
de poupança de energia primária até 2020 e 
preparar o caminho para novas melhorias 
da eficiência energética para além de 2020, 
não está em vias de ser alcançado pelos 
Estados-Membros se não forem adotadas 
medidas adicionais em matéria de 
eficiência energética, podendo ser melhor 
alcançado a nível da União, a União pode 
adotar medidas no respeito do princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Uma ação 
comum a nível da União no domínio da 
eficiência energética reduzirá os custos 



AD\889370PT.doc 17/77 PE472.304v05-00

PT

artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para alcançar o referido 
objetivo.

dos produtos e serviços eficientes do ponto 
de vista energético e aumentará as 
oportunidades de negócio para as 
indústrias envolvidas na eficiência 
energética. É oportuno criar um mercado 
comum de produtos e serviços eficientes 
do ponto de vista energético. Os autores 
dos tratados incluíram, explicitamente, a 
eficiência energética nos tratados, o que 
cria a obrigação de agir neste domínio. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para alcançar o referido 
objetivo.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Ao estabelecer os objetivos e os 
indicadores, convém ter em conta as 
diferenças entre as situações dos diversos 
Estados-Membros e, nomeadamente, as 
suas condições climáticas, a situação 
económica e as previsões de crescimento.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e as alterações na 
distribuição das fontes de energia, devem 
ser delegados na Comissão os poderes para 
adotar atos, em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, no que respeita a 
determinadas matérias. É de especial 
importância que a Comissão proceda a 

(38) A fim de permitir a adaptação ao 
progresso técnico e as alterações na 
distribuição das fontes de energia, devem 
ser delegados na Comissão os poderes para 
adotar atos, em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, no que respeita a 
determinadas matérias. A Comissão deve 
proceder a consultas durante os seus 
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consultas durante os seus trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos.

trabalhos preparatórios, nomeadamente 
com a comissão pertinente do Parlamento 
Europeu e a nível de peritos.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva estabelece um 
quadro comum para a promoção da 
eficiência energética na União a fim de 
assegurar a realização do objetivo da União 
de 20% de poupança de energia primária 
até 2020 e preparar a via para novas 
melhorias da eficiência energética para 
além dessa data.

1. A presente diretiva estabelece um 
quadro comum para a promoção da 
eficiência energética na União a fim de 
assegurar a realização do objetivo da União 
de pelo menos 20% de poupança de 
energia primária, em comparação com as 
projeções de 2007, até 2020 o que 
representa um consumo anual de energia 
primária de 1470,5 Mtep, e preparar a via 
para novas melhorias da eficiência 
energética para 2030 e para além dessa 
data.

Estabelece regras destinadas a suprimir os 
obstáculos no mercado da energia e a 
ultrapassar as deficiências do mercado que 
impedem a eficiência no aprovisionamento 
e na utilização da energia, e prevê o 
estabelecimento de objetivos nacionais em 
matéria de eficiência energética para 2020.

Estabelece regras destinadas a suprimir os 
obstáculos no mercado da energia e a 
ultrapassar as deficiências do mercado que 
impedem a eficiência no aprovisionamento 
e na utilização da energia, em especial no 
que diz respeito aos pequenos 
consumidores, às pequenas e micro 
empresas e aos incentivos perversos aos 
grandes produtores de energia na promoção 
da eficiência energética, e prevê o 
estabelecimento de objetivos nacionais em 
matéria de eficiência energética para 2020.
1 Documento oficioso da Comissão: Alcançar  20 % 
de eficiência energética

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

6-A. «Sistema de distribuição fechada», 
um sistema que distribua produtos 
energéticos no interior de um sítio 
industrial, comercial ou de serviços 
partilhados, geograficamente 
circunscrito, e que não abasteça clientes 
domésticos, com exceção da utilização 
acessória por um pequeno número de 
agregados familiares associados ao 
proprietário do sistema de distribuição por 
relações de emprego ou outros e 
localizados dentro da área servida por 
uma rede de distribuição fechada.

Justificação

Consequência da alteração ao artigo 6.º, n.º 1, novo parágrafo. A definição remete para o 
artigo 28.º da Diretiva 2009/72/CE e o artigo 28.º da Diretiva 2009/73/CE, relativas, 
respetivamente, ao mercado interno da eletricidade e do gás natural.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. «Resposta à procura», alterações na 
utilização elétrica por parte dos clientes 
finais/micro-produtores em relação ao seu 
consumo atual/normal/aos padrões de 
injeção, em resposta a alterações 
ocorridas nos preços da eletricidade e/ou 
nos pagamentos de incentivos destinados 
a ajustar a utilização da eletricidade, ou 
em resposta à aceitação da oferta do 
consumidor, isoladamente ou mediante 
agregação, para vender a redução da 
procura a determinado preço num 
mercado organizado de eletricidade ou a 
um fornecedor retalhista. Os programas 
de resposta à procura são concebidos para 
aumentar a eficiência da cadeia de valor 
energético e/ou aumentar o consumo e a 
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integração das energias renováveis 
intermitentes.

Justificação

A resposta à procura é um conceito-chave que deve ser definido na diretiva, uma vez que, 
apesar de ser relativamente novo, tem um enorme potencial tanto no plano económico como 
no ambiental. A resposta à procura melhora a eficiência da oferta e da procura de energia ao 
desbloquear a capacidade do lado da procura.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12. «Auditoria energética», um 
procedimento sistemático através do qual 
se obtêm conhecimentos adequados sobre o 
perfil atual de consumo de energia de um 
edifício ou de um conjunto de edifícios, de 
uma atividade ou instalação industrial ou 
comercial ou de serviços privados ou 
públicos, se identificam e quantificam as 
oportunidades de poupança de energia com 
boa relação custo-eficácia e se dão a 
conhecer os resultados;

12. «Auditoria energética», um 
procedimento sistemático através do qual 
se obtêm conhecimentos adequados sobre o 
perfil atual de consumo de energia de um 
edifício ou de um conjunto de edifícios, de 
uma atividade ou instalação industrial ou 
comercial ou de serviços privados ou 
públicos, se identificam e quantificam as 
oportunidades de poupança de energia com 
boa relação custo-eficácia, tendo em conta 
os impactos na saúde, e se dão a conhecer 
os resultados;

Justificação

Na avaliação das oportunidades de poupança de energia com boa relação custo-eficácia, 
importa ter em conta os impactos na saúde, de modo a garantir o equilíbrio entre a boa 
qualidade do ar interior, o controlo da humidade e o conforto, bem como o aumento da 
eficiência energética.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13. «Contrato de desempenho energético», 13. «Contrato de desempenho energético», 
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um acordo contratual celebrado entre o 
beneficiário e o fornecedor de uma medida 
de melhoria da eficiência energética, nos 
termos do qual o investimento feito pelo 
fornecedor é pago por contrapartida de 
um nível de melhoria da eficiência 
energética definido contratualmente ou de 
outro critério acordado de desempenho 
energético, como as poupanças de caráter 
financeiro;

um acordo contratual celebrado entre o 
beneficiário e o fornecedor (normalmente 
uma empresa de serviços energéticos, 
"ESCO") de uma medida de melhoria da 
eficiência energética, verificada e 
monitorizada durante todo o período do 
contrato, sendo que os investimentos 
(obra, fornecimento ou serviço) nessa 
medida são pagos por contrapartida de um 
nível de melhoria da eficiência energética 
definido contratualmente ou de outro 
critério acordado de desempenho 
energético;

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

24-A. «Micro-tecnologias de produção de 
energia», uma variedade de tecnologias 
de produção de eletricidade e calor em 
pequena escala que podem ser instaladas 
e utilizadas em residências individuais;

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

27-A. «Renovação profunda», uma 
renovação que reduz tanto o 
abastecimento como o consumo final de 
energia de um edifício em, pelo menos, 
80% em comparação com os níveis 
registados antes da renovação;
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Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem fixar um 
objetivo nacional de eficiência energética, 
expresso como nível absoluto de consumo 
de energia primária em 2020. Ao fixar esse 
objetivo, os Estados-Membros devem 
tomar em consideração o objetivo da 
União de 20% de poupança de energia, as 
medidas previstas na presente diretiva, as 
medidas adotadas para alcançar os 
objetivos nacionais de poupança de 
energia adotadas nos termos do artigo 4.º, 
n.º 1, da Diretiva 2006/32/CE, bem como 
outras medidas de promoção da eficiência 
energética nos Estados-Membros e a nível 
da União.

1. Cada Estado-Membro deve assegurar
que o seu nível absoluto de consumo de 
energia primária em 2020 permaneça, pelo 
menos, abaixo do seu objetivo, tal como 
definido no anexo I-A. Esses objetivos 
obrigatórios nacionais devem ser 
consentâneos com o objetivo da União de 
consecução de pelo menos 20% de 
poupança de energia primária até 2020, o  
que implica uma redução do consumo de 
energia primária da UE de pelo menos 
368 Mtep em 2020. Os objetivo nacionais 
de poupança de energia têm em conta as 
medidas previstas na presente diretiva.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para garantir que o seu consumo 
de energia primária permaneça igual ou 
inferior ao objetivo de 2020 definido no 
anexo I-A.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 de junho de 2014, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União 
vir a alcançar o seu objetivo de 20% de 

2. Até 30 de junho de 2014, a Comissão 
apresenta uma proposta relativa aos 
objetivos de eficiência energética para 
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poupança de energia primária até 2020, 
que implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep 
em 2020, tendo em conta a soma dos 
objetivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

2030.

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.°-A  

Parque imobiliário

1. Os Estados-Membros devem elaborar 
estratégias nacionais para reduzir o 
consumo energético do parque imobiliário 
nacional existente.

2. As estratégias nacionais devem incluir 
medidas nos planos legislativo, financeiro 
e da formação para lograr, até 31 de 
dezembro de 2050, uma redução do 
consumo energético do parque imobiliário 
existente em 80% comparativamente aos 
níveis de 2010, essencialmente mediante 
renovações profundas.

3. As estratégias nacionais devem incluir 
também os seguintes objetivos 
intermédios:

a) A redução, até 31 dezembro 2030, do 
consumo energético do parque imobiliário 
existente em 30% comparativamente com 
os níveis de 2010.

b) A redução, até 31 de dezembro de 2040, 
do consumo energético do parque 
imobiliário existente em 60% 
comparativamente com os níveis de 2010.
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Ao construir edifícios públicos, os 
Estados-Membros têm em conta as 
emissões de dióxido de carbono de 
materiais de construção, o consumo de 
energia provocado pelo fabrico de 
materiais de construção e o respeito pelo 
ambiente ao longo da vida dos materiais 
de construção, e promover a utilização de 
recursos naturais renováveis, tais como 
madeira, em obras de construção.

4. Os Estados-Membros podem adotar 
abordagens diferenciadas para edifícios 
comerciais, residenciais e públicos, 
podendo começar por centrar-se primeiro 
nos edifícios com pior desempenho. Estas 
abordagens garantem a medição das 
reduções do consumo de energia 
fornecida ou final (kWh e kWh/m² ou 
equivalente), tal como definido na 
Diretiva 2010/31 UE, Anexo I, de pelo 
menos 20%, 40% e 80% até 2020, 2030 e 
2045, respetivamente.

5. Os Estados-Membros assentam nos 
incentivos as suas estratégias nacionais e 
as medidas para o setor privado da 
construção e para a habitação social.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-B
Metas indicativas a longo prazo

A meta indicativa a longo prazo de 
eficiência energética para a União deve 
ser de 33,3% até 2030, 46,6% até 2040 e 
60% até 2050, expressa como nível 
absoluto de redução no consumo de 
energia primária.
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Justificação

2020 não está longe.  Os empresários necessitam de segurança de planeamento a longo 
prazo. Para atingir o nosso objetivo de 80-95% de redução de CO2, são fundamentais um 
aumento do peso das energias renováveis no cabaz energético e uma melhoria da eficiência 
energética.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Diretiva 2010/31/UE, os Estados-Membros 
devem assegurar que, a partir de 1 de 
janeiro de 2014, seja renovada todos os 
anos uma taxa de 3% da área construída 
total que seja propriedade dos seus 
organismos públicos, a fim de cumprir, 
pelo menos, os requisitos mínimos de 
desempenho energético estabelecidos por 
cada Estado-Membro em aplicação do 
artigo 4.º da Diretiva 2010/31/UE. Essa 
taxa de 3% será calculada sobre a área 
construída total com uma área útil total 
superior a 250 m² que seja propriedade 
dos organismos públicos do Estado-
Membro em causa e que, em 1 de janeiro 
de cada ano, não cumpra os requisitos 
mínimos nacionais de desempenho 
energético fixados em aplicação do 
artigo 4.º da Diretiva 2010/31/UE.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Diretiva 2010/31/UE, os Estados-Membros
devem assegurar que, a partir de 1 de 
janeiro de 2014, seja reduzida todos os 
anos uma taxa de 2,5% do consumo de 
energia (KWh e KWh/m2 ou equivalente) 
dos edifícios que sejam propriedade ou se 
encontrem em regime de locação 
financeira recente ou arrendados por 
organismos públicos.

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem criar 
um mecanismo nacional de partilha de 
esforços para atingir o objetivo de 2,5% 
aplicável aos edifícios públicos. Ao 
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criarem este mecanismo de partilha de 
esforços, devem ter em consideração os 
recursos financeiros das autoridades 
regionais e locais e as possibilidades 
práticas de renovar tais edifícios. Devem 
apoiar os seus organismos públicos 
regionais e locais, por exemplo 
melhorando o acesso à celebração de 
contratos e à contratação interna 
("intracting").

Deve ser dada atenção específica à 
garantia de boa qualidade do ar em 
recintos fechados mediante requisitos de 
ventilação adequada e o uso de produtos, 
equipamentos e materiais de construção 
de baixa emissão. 

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem autorizar 
os respetivos organismos públicos a 
contabilizar, na sua taxa de renovação 
anual, o excedente de área útil renovada 
num dado ano como tendo sido renovada 
em qualquer um dos dois anos anteriores 
ou seguintes.

2. Os Estados-Membros podem autorizar 
os respetivos organismos públicos a 
contabilizar, na sua taxa de renovação 
anual, o excedente de área útil renovada 
num dado ano como tendo sido renovada 
em qualquer um dos três anos anteriores ou 
seguintes.

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do n.º 1, até 1 de janeiro de 
2014 os Estados-Membros devem 
estabelecer e colocar à disposição do 
público um inventário dos edifícios que são 
propriedade dos seus organismos públicos, 

3. Para efeitos do n.º 1, até 1 de janeiro de 
2014 os Estados-Membros devem 
estabelecer e colocar à disposição do 
público um inventário dos edifícios que são 
propriedade dos seus organismos públicos 
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indicando: ou estão por estes ocupados, em regime de 
locação financeira recente ou 
recém-arrendados, indicando:

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 4 - n.º 4 - alíneas b, b-A) (novo) e b-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b) Pôr em prática um sistema de gestão da 
energia como parte integrante da aplicação 
do respetivo plano.

(b) Pôr em prática um sistema de gestão da 
energia como parte integrante da aplicação 
do respetivo plano.

O plano de eficiência energética e o 
respetivo sistema de gestão devem ter em 
devida conta os riscos para a saúde e 
eventuais medidas com efeitos benéficos. 

(b-A) Ao construir edifícios públicos, ter 
em conta as emissões de dióxido de 
carbono de materiais de construção, o 
consumo de energia provocado pelo 
fabrico de materiais de construção e o 
respeito pelo ambiente ao longo da vida 
dos materiais de construção, e promover a 
utilização de recursos naturais 
renováveis, tais como madeira, em obras 
de construção.

(b-B) Instituir contratos para serviços de 
energia destinados a manter ou melhorar 
a eficiência energética a longo prazo, 
incluindo contratos de desempenho 
energético;
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Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em alternativa aos n.ºs 1 e 2, os 
Estados-Membros podem optar pela 
adoção de outras medidas (“opt-out”) 
destinadas a alcançar poupanças de 
energia equivalentes. Para efeitos da 
presente abordagem alternativa, os 
Estados-Membros podem estimar a 
poupança de energia que resultaria dos 
n.ºs 1 e 2 usando valores-padrão 
apropriados.  Os Estados-Membros podem 
utilizar a abordagem alternativa ao artigo 
4. º, n.º 1,  para aquilatar o mérito 
específico histórico ou em termos de 
arquitetura dos edifícios ou de conjuntos 
oficialmente protegidos, de molde a 
avaliar e a promover as suas 
características tradicionais que 
respondam a requisitos de desempenho 
energético, assim como para ponderar 
medidas visando melhorar casos 
específicos sem alterar a sua 
autenticidade.

Os Estados-Membros acompanham o 
progresso no desenvolvimento de novas 
tecnologias, especialmente no caso em 
apreço. Os Estados-Membros podem 
igualmente aplicar esta abordagem aos 
municípios no que diz respeito ao 
princípio da subsidiariedade. 

Ao considerarem medidas alternativas, os 
Estados-Membros devem, principalmente, 
tentar ultrapassar o objetivo previsto no 
artigo 3.º destinado aos edifícios privados. 

Os Estados-Membros que optem por esta 
abordagem alternativa devem comunicar 
à Comissão, o mais tardar até 1 janeiro 
2013, as medidas alternativas que 
tencionam adotar e mostrar de que modo 
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tencionam alcançar uma melhoria 
equivalente do desempenho energético 
dos edifícios do parque imobiliário 
público ou privado. A Comissão examina 
essas medidas e rejeita-as ou altera-as, se 
apropriado. 

A Comissão acompanha constantemente 
os progressos alcançados através da 
adoção de medidas alternativas nos 
Estados-Membros. Se as economias 
obtidas através dessas medidas não 
acrescerem à poupança energética 
exigida no n.º 1, a Comissão informa o 
Estado-Membro e apresenta propostas 
para melhorar as medidas. Se, após a 
devida consideração, estas propostas ou 
outras medidas que sejam objeto de 
acordo entre os Estados-Membros e a 
Comissão não forem implementadas pelo 
Estado-Membro, a Comissão decide a 
aplicação da medida vinculativa referida 
no n. º 1.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar
que os organismos públicos adquiram
apenas produtos, serviços e edifícios com 
elevadas normas de eficiência energética, 
como referido no anexo III.

Os Estados-Membros devem encorajar, na 
medida do possível, os organismos 
públicos a adquirir apenas produtos, 
serviços e edifícios com elevadas normas 
de eficiência energética, com uma boa 
relação custo-eficácia. Neste contexto, 
será tida em conta uma boa relação 
custo-eficácia, a viabilidade económica, a 
adequação técnica, bem como a existência 
de suficiente concorrência.
Os Estados-Membros devem incentivar o 
desenvolvimento e a utilização de serviços 
energéticos, tal como definido no artigo 
2.º, n.º 3. A este respeito, os organismos 
públicos devem avaliar a possibilidade de 
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conclusão, a longo prazo, de contratos de 
desempenho energético, tal como referido 
no artigo 14.º, alínea b).

Justificação

A abordagem global contida na diretiva deverá ser alterada. A Comissão não propôs 
objetivos vinculativos, tendo, em contrapartida, sugerido uma infinidade de medidas 
vinculativas, o que diminui a flexibilidade dos Estados-Membros sem garantir que o objetivo 
global de 20% seja alcançado. Deste modo, esta é revertida para alcançar o objetivo, dando 
simultaneamente liberdade aos Estados-Membros para escolherem entre várias medidas não 
vinculativas.

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua atividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo 
a energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia e/ou
empresas de venda de energia a retalho que 
exercem a sua atividade no território do 
Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual adicional de energia para utilização 
final igual a pelo menos 1,5% das suas 
vendas anuais, em volume, de energia 
calculada com base na média do último 
período de três anos nesse 
Estado-Membro. A Comissão fará uma 
avaliação da possível dupla regulação no 
setor dos transportes. Esta quantidade de 
poupança de energia é alcançada pelas 
partes sujeitas a obrigação tendo em conta 
as poupanças dos consumidores finais.
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Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 6 – nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as poupanças declaradas pelas partes 
sujeitas a obrigação sejam calculadas em 
conformidade com o ponto 2 do anexo V. 
Os Estados-Membros devem estabelecer
sistemas de controlo no âmbito dos quais 
pelo menos uma parte estatisticamente 
significativa das medidas de melhoria da 
eficiência energética adotadas pelas partes 
sujeitas a obrigação seja objeto de uma 
verificação independente.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as poupanças declaradas pelas partes 
sujeitas a obrigação sejam calculadas em 
conformidade com o ponto 2 do anexo V. 
Os Estados-Membros devem estabelecer 
sistemas homologados de medição e 
verificação independentes no âmbito dos 
quais pelo menos uma parte 
estatisticamente significativa das medidas 
de melhoria da eficiência energética 
adotadas pelas partes sujeitas a obrigação 
seja objeto de uma verificação 
independente.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 6 – nº 5, parte introdutória, alíneas a), b), c) e c-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

5. No âmbito do regime de obrigação de 
eficiência energética, os Estados-Membros 
podem:

5. No âmbito do regime de obrigação de 
eficiência energética, os Estados-Membros:

(a) Incluir requisitos com uma finalidade 
social nas obrigações de poupança por eles 
impostas, nomeadamente exigindo medidas 
aplicáveis aos agregados familiares 
afetados pela precariedade energética ou à 
habitação social;

(a) Incluem requisitos obrigatórios com 
uma finalidade social nas obrigações de 
poupança por eles impostas, 
nomeadamente exigindo medidas 
aplicáveis aos agregados familiares de 
baixo rendimento afetados pela 
precariedade energética ou à habitação 
social; Estas medidas têm de ser decididas 
em consulta com as autoridades públicas.

(b) Autorizar as partes sujeitas a obrigação 
a contabilizarem para efeitos da sua 
obrigação as poupanças de energia 

(b) Autorizam as partes sujeitas a 
obrigação a contabilizarem para efeitos da 
sua obrigação as poupanças de energia 
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certificadas realizadas pelos fornecedores 
de serviços energéticos ou por outros 
terceiros; nesse caso, as partes devem 
estabelecer um processo de acreditação 
claro, transparente e aberto a todos os 
intervenientes no mercado, e que vise 
minimizar os custos da certificação;

certificadas realizadas pelos fornecedores 
de serviços energéticos ou por outros 
terceiros; nesse caso, as partes devem 
assegurar que esteja em funcionamento um 
processo de acreditação claro, transparente 
e aberto a todos os intervenientes no 
mercado, e que vise minimizar os custos da 
certificação;

(c) Autorizar as partes sujeitas a obrigação 
a contabilizarem as poupanças obtidas num 
dado ano como tendo sido obtidas em 
qualquer um dos dois anos anteriores ou 
seguintes.

(c) Autorizam as partes sujeitas a 
obrigação a contabilizarem as poupanças 
obtidas num dado ano como tendo sido 
obtidas em qualquer um dos dois anos 
anteriores ou seguintes, de modo a 
assegurar uma maior flexibilidade do 
sistema.

(c-A) Tomam medidas especiais para 
fazer face aos incentivos perversos que 
existem sempre que os distribuidores de 
energia e as empresas que comercializam 
energia a retalho sejam também 
produtores de energia.

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 6 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Quaisquer custos transferidos para 
os seus clientes, preservando a 
integridade e a confidencialidade da 
informação privada ou comercialmente 
sensível em conformidade com a 
legislação aplicável da União Europeia;

Justificação

Deve dar-se maior ênfase ao princípio dos incentivos. O ónus da prova no caso de o 
incentivo ser posto em causa como auxílio estatal injustificável deve caber à Comissão e não 
aos Estados-Membros que desejem conceder incentivos.
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Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. Usando todas as informações 
contidas no artigo 6.º, n.º 6, as 
autoridades reguladoras nacionais devem 
publicar relatórios anuais sobre se os 
regimes de obrigação de eficiência 
energética estão a atingir os seus objetivos 
com o menor custo possível para os 
consumidores. As autoridades 
reguladoras nacionais também 
encomendarão regularmente avaliações 
independentes sobre os impactos que o 
regime tem nas faturas de energia e na 
precariedade de combustível, bem como 
sobre a poupança de energia a partir do 
regime com vista a assegurar a melhor 
relação custo-eficácia. Os 
Estados-Membros serão instados a tomar 
estes impactos em conta através de ajustes 
do regime.

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros podem isentar da 
aplicação do presente artigo os pequenos 
distribuidores de energia e as pequenas 
empresas de venda de energia a retalho, 
nomeadamente que distribuem ou vendem 
uma quantidade de energia inferior ao 
equivalente a 75 GWh por ano, empregam 
menos de 10 pessoas ou têm um volume de 
negócios anual ou um balanço total anual 
não superior a 2 000 000 EUR. A energia 
produzida para utilização própria não conta 

8. Os Estados-Membros podem isentar da 
aplicação do presente artigo os pequenos 
distribuidores de energia e as pequenas 
empresas de venda de energia a retalho, 
nomeadamente que distribuem ou vendem 
uma quantidade de energia inferior ao 
equivalente a 200 GWh por ano, empregam 
menos de 50 pessoas ou têm um volume de 
negócios anual ou um balanço total anual 
não superior a 8 000 000 EUR. A energia 
produzida para utilização própria não conta 
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para estes limiares. para estes limiares.

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Os Estados-Membros garantem que 
todos os distribuidores de energia ou 
todas as empresas de venda de energia a 
retalho cooperam com fornecedores 
especializados durante a implementação 
de medidas para realizar poupanças de 
energia entre os clientes finais.  Através 
de um conceito de serviço de energia 
elaborado pelos grupos de interesse dos 
parceiros de mercado, deve ser 
conseguido um acordo mediante o qual as 
ofertas específicas dos parceiros de 
mercado podem ser razoavelmente 
reunidas e oferecidas de forma 
cooperativa a nível local. 

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-B. A venda ou a distribuição de 
produtos energéticos não resulta em 
obrigações de poupança de energia nos 
termos do n.º 1, se

– consistirem de gás inevitável gerado 
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pela produção de aço; ou

–  se forem distribuídos ou vendidos 
predominantemente a locais de consumo 
próprios ou a filiais; ou

– estes forem realizados em "sistemas de
distribuição fechados".

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Em alternativa ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem optar pela 
adoção de outras medidas destinadas a 
alcançar poupanças de energia entre os 
consumidores finais. A quantidade anual 
de poupanças de energia alcançada 
utilizando esta abordagem deve ser 
equivalente à quantidade de poupanças de 
energia estabelecida no n.º 1. Os Estados-
Membros que escolham esta opção devem 
comunicar à Comissão, o mais tardar até 1 
de janeiro de 2013, as medidas alternativas 
que planeiam adotar, incluindo as regras 
relativas às sanções referidas no artigo 9.º, 
e demonstrar a forma como tencionam 
atingir a quantidade de poupanças exigida. 
A Comissão pode recusar essas medidas ou 
apresentar sugestões de alterações nos 3 
meses seguintes à notificação. Nesses 
casos, a abordagem alternativa não deve 
ser aplicada pelo Estado-Membro em 
questão enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
medidas reapresentadas ou um projeto de 
medidas alterado.

9. Em alternativa ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem optar pela 
adoção de outras medidas destinadas a 
alcançar poupanças de energia adicionais
entre os consumidores finais (“opt out”). A 
quantidade anual de poupanças adicionais 
de energia alcançada utilizando esta 
abordagem deve ser equivalente à 
quantidade de poupanças de energia 
estabelecida no n.º 1. Os Estados-Membros 
que escolham esta opção devem comunicar 
à Comissão, o mais tardar até 1 de janeiro 
de 2013, as medidas alternativas que 
planeiam adotar, incluindo as regras 
relativas às sanções referidas no artigo 9.º, 
e demonstrar a forma como tencionam 
atingir a quantidade de poupanças exigida. 
A Comissão pode recusar essas medidas ou 
apresentar sugestões de alterações nos 3 
meses seguintes à notificação. Nesses 
casos, a abordagem alternativa não deve 
ser aplicada pelo Estado-Membro em 
questão enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
medidas reapresentadas ou um projeto de 
medidas alterado.
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A Comissão acompanha constantemente 
os progressos alcançados através da 
adoção de medidas alternativas nos 
Estados-Membros. Se as economias 
obtidas através dessas medidas não 
acrescerem à poupança energética 
exigida no n.º 1, a Comissão informa o 
Estado-Membro e apresenta propostas 
para melhorar as medidas. Se, após a 
devida consideração, estas propostas ou 
outras medidas que sejam objeto de 
acordo entre os Estados-Membros e a 
Comissão não forem implementadas pelo 
Estado-Membro, a Comissão decide a 
aplicação da medida vinculativa referida 
no n. º 1.

As medidas adotadas ao abrigo deste 
número devem garantir uma igual 
fiabilidade de planeamento no que 
respeita aos sistemas de apoio à poupança 
energética para todos os agentes de 
mercado. Devem assegurar-se facilidades 
financeiras à eficiência energética, 
independentemente das alterações 
orçamentais anuais, a longo prazo e de 
forma contínua, se apropriado numa 
escala decrescente.

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Se adequado, a Comissão deve 
estabelecer, por meio de um ato delegado 
em conformidade com o artigo 18.º, um 
sistema de reconhecimento mútuo das 
poupanças de energia realizadas ao 
abrigo de regimes nacionais de obrigação 
de eficiência energética. Tal sistema deve 

Suprimido
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permitir que as partes sujeitas a obrigação 
contabilizem as poupanças de energia 
realizadas e certificadas num dado 
Estado-Membro para efeitos das suas 
obrigações num outro Estado-Membro.

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. Ao incentivar as empresas de 
energia a atingir os objetivos de eficiência 
energética estabelecidos no artigo 1.º, n.º 
2, os Estados-Membros devem ser 
instados a incluir a totalidade da cadeia 
de criação de valor, desde a produção de 
energia até ao consumo, passando pela 
distribuição.

Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1,  a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

 a) Os Estados-Membros devem assegurar 
que os regimes de incentivos nacionais 
sejam aplicados no reembolso dos custos 
de auditoria para as empresas que 
implementem uma parte aceitável das 
medidas propostas nas recomendações 
das suas auditorias energéticas, numa 
perspetiva de fornecer incentivos 
adicionais à implementação destas 
medidas.

Alteração 53
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 de junho de 2014, e de 
três em três anos a contar da data da 
auditoria energética anterior.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados e/ou acreditados, o 
mais tardar até 30 de junho de 2014, e de 
três em três anos a contar da data da 
auditoria energética anterior. As auditorias 
podem ser efetuadas por peritos internos, 
desde que estes sejam qualificados e 
credenciados, não estejam diretamente 
envolvidos na atividade auditada, e desde 
que o Estado-Membro ponha em prática 
um regime para garantir e verificar a sua 
qualidade.

Justificação

Para empresas de grande dimensão, em que a energia constitui uma parte importante dos 
custos de funcionamento, as auditorias energéticas ou sistemas de gestão 
ambiental/energética são já reconhecidas como ferramentas essenciais para acompanhar e 
otimizar o consumo de energia. Nesta perspetiva, é importante dar a possibilidade de essas 
grandes empresas realizarem auditorias energéticas, com utilização do seu pessoal interno, 
desde que devidamente formado e certificado para tal.

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem oferecer 
às pequenas e médias empresas e, quando 
apropriado, aos agregados familiares, 
incentivos e apoio financeiro, como 
reduções fiscais ou subsídios, para cobrir, 
total ou parcialmente, os custos de uma 
auditoria energética, implantar sistemas 
de gestão energética, efetuar avaliações 
do custo do ciclo de vida das 
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infraestruturas consumidoras de energia, 
aplicar as recomendações de uma 
auditoria energética ou reduzir a sua 
dependência energética.

Justificação

Deve dar-se maior ênfase ao princípio dos incentivos. O ónus da prova no caso de o 
incentivo ser posto em causa como auxílio estatal injustificável deve caber à Comissão e não 
aos Estados-Membros que desejem conceder incentivos.

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma independente em resultado de 
sistemas de gestão da energia ou postas em 
prática no âmbito de acordos voluntários 
concluídos entre organizações de partes 
interessadas e um organismo nomeado e 
supervisionado pelo Estado-Membro em 
causa ou pela Comissão, devem ser 
consideradas como cumprindo os 
requisitos do n.º 2.

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma independente em resultado de 
sistemas de gestão da energia ou postas em 
prática no âmbito de acordos voluntários 
concluídos entre organizações de partes 
interessadas e um organismo nomeado e 
supervisionado pelo Estado-Membro em 
causa ou pela Comissão, devem ser 
consideradas como cumprindo os 
requisitos do n.º 2. O requisito de 
independência autoriza que as auditorias 
sejam efetuadas por peritos da própria 
empresa desde que estes estejam 
qualificados ou acreditados, não estejam 
diretamente envolvidos na atividade em 
que incide a auditoria, e que o 
Estado-Membro tenha posto em prática 
um regime destinado a assegurar e 
controlar a sua atividade e a impor 
sanções, caso necessário.

Justificação

As disposições do considerando 20 sobre peritos internos devem igualmente ser incluídas no 
artigo.

Alteração 56
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Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As auditorias energéticas podem 
constituir ações isoladas ou fazer parte 
integrante de uma auditoria ambiental mais 
ampla.

4. As auditorias energéticas podem 
constituir ações isoladas ou fazer parte 
integrante de uma auditoria ambiental mais 
ampla. Como requisito mínimo, tais 
auditorias devem incluir uma avaliação 
do impacto na saúde.

Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As auditorias energéticas e os 
sistemas de gestão de energia 
implementados ao abrigo do presente 
artigo não excluem que as mesmas ou 
medidas semelhantes possam ser 
utilizadas como justificação para regimes 
de incentivo e de apoio, atuais ou futuros, 
tais como desagravamentos fiscais. Se 
necessário, as orientações europeias sobre 
auxílios públicos neste domínio, bem 
como a Diretiva 2003/96/CE deverão ser 
adaptadas em conformidade.

Justificação

As auditorias energéticas e os sistemas de gestão de energia não devem impedir os regimes 
de incentivo e apoio, atual ou futuro, por parte dos Estados-Membros. Os desagravamentos 
fiscais têm provado ser um bom incentivo ao estabelecimento de sistemas de gestão de 
energia.

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-B. O mais tardar em 30 de junho de 
2013, a Comissão adotará, por meio de 
atos delegados, critérios gerais em que as 
auditorias energéticas devem basear-se.

Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 60

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

Texto da Comissão Alteração

Sempre que os Estados-Membros 
implementem a instalação de contadores 
inteligentes prevista nas Diretivas 
2009/72/CE e 2009/73/CE, relativas aos 
mercados do gás e da eletricidade, devem 
assegurar que os objetivos de eficiência 
energética e de benefícios para o 
consumidor final sejam plenamente tidos 
em conta quando forem estabelecidas as 

Sempre que os Estados–Membros 
implementem a instalação de contadores 
inteligentes, estes devem ser objeto de uma 
análise custo-benefício completa do 
interesse do consumidor, tal como prevista 
nas Diretivas 2009/72/CE e 2009/73/CE, 
relativas aos mercados do gás e da 
eletricidade. Quando forem estabelecidas 
as funcionalidades mínimas dos 
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funcionalidades mínimas dos contadores 
e as obrigações impostas aos participantes 
no mercado.

contadores e as obrigações impostas aos 
participantes no mercado, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
objetivos de eficiência energética e de 
benefícios para o consumidor final sejam 
plenamente tidos em conta. Para tal, 
cumpre garantir que os contadores 
inteligentes sejam de fácil utilização e 
prestem uma informação clara, precisa, 
pormenorizada e em tempo real sobre o 
consumo de energia, de forma a permitir 
que o utilizador final poupe energia.

Justificação

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

Alteração 61

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados–Membros devem assegurar 
que nos edifícios com várias unidades 
(residenciais e comerciais), sempre que o 
respetivo abastecimento de calor e de 
água quente para uso doméstico provenha 
de sistemas centrais, o consumo é medido 
para cada unidade. Os Estados-Membros 
devem adotar regras em matéria de 
repartição dos custos de consumo anual 
de calor e de água quente para uso 
doméstico nesses prédios. São permitidas 
exceções se a instalação de dispositivos de 
medição ou a repartição dos custos de 
consumo anual for técnica e/ou 
economicamente inviável e/ou  se a  
análise custos/benefícios revelar que os 
custos são superiores aos benefícios, 
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como, por exemplo, no caso de edifícios 
muito eficientes. A contagem do 
arrefecimento é opcional.

Alteração 62

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem solicitar 
às autoridades reguladoras nacionais que 
testem anualmente a facilidade de 
compreensão e de utilização das faturas 
energéticas para os consumidores. Os 
resultados são disponibilizados ao 
público.

Justificação

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

Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 10 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de janeiro de 2014, os 
Estados-Membros devem estabelecer e 
comunicar à Comissão planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento para o 
desenvolvimento do potencial de 
cogeração de elevada eficiência e de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
eficientes, contendo as informações 
previstas no anexo VII. Esses planos 
devem ser atualizados e comunicados à 
Comissão de cinco em cinco anos. Os 
Estados-Membros devem assegurar, 
através do seu quadro regulamentar, que os 
planos nacionais de aquecimento e 

1. Até 1 de janeiro de 2014, os 
Estados-Membros devem estabelecer e 
comunicar à Comissão planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento para o 
desenvolvimento do potencial de 
cogeração de elevada eficiência, incluindo 
a micro e a pequena cogeração, e de 
aquecimento e arrefecimento urbano 
eficientes, contendo as informações 
previstas no anexo VII. Assim, os encargos 
administrativos serão minimizados. Esses 
planos devem ser atualizados e 
comunicados à Comissão de cinco em 
cinco anos. Os Estados-Membros devem 
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arrefecimento sejam tomados em 
consideração nos planos locais e regionais 
de desenvolvimento, incluindo planos de 
ordenamento territorial urbano e rural, e 
satisfaçam os critérios de conceção 
enunciados no anexo VII. 

assegurar, através do seu quadro 
regulamentar, que os planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento sejam 
tomados em consideração nos planos locais 
e regionais de desenvolvimento, incluindo 
planos de ordenamento territorial urbano e 
rural, e satisfaçam os critérios de conceção 
enunciados no anexo VII.

Justificação

Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 65

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

c) Uma análise de custos/benefícios 
revelar que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infraestruturas, 
para o fornecimento da mesma 
quantidade de eletricidade e calor 
utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento. Os 
Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de janeiro de 2014 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
recusar essas condições ou apresentar 
sugestões de alterações nos 6 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, as 
condições de isenção não devem ser 
aplicadas pelo Estado-Membro em causa 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.

Alteração 66

Proposta de diretiva
Artigo 10 – nº 7
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

b) Uma análise de custos/benefícios 
revelar que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infraestruturas, 
para o fornecimento da mesma 
quantidade de eletricidade e calor 
utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento. Os 
Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de janeiro de 2014 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
recusar essas condições ou apresentar 
sugestões de alterações nos 6 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, as 
condições de isenção não devem ser 
aplicadas pelo Estado-Membro em causa 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.

Alteração 67

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros devem adotar 
critérios de autorização, ou critérios de 
licenciamento equivalentes, para assegurar 
que as instalações industriais com uma 
potência térmica total superior a 20 MW 

8. Os Estados-Membros devem adotar 
critérios de autorização, ou critérios de 
licenciamento equivalentes, para assegurar 
que as instalações industriais com uma 
potência térmica total superior a 20 MW 
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que produzem calor residual, construídas 
ou substancialmente renovadas após [data 
de entrada em vigor da presente diretiva], 
procedam à captação e utilização desse 
calor. Os Estados-Membros devem 
estabelecer mecanismos para assegurar a 
ligação dessas instalações às redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano. 
Podem exigir que as instalações assumam 
o custo de ligação e o custo de 
desenvolvimento das redes de aquecimento 
e arrefecimento urbano necessárias para 
transportar até aos consumidores o calor 
residual. Os Estados-Membros podem 
fixar condições para a isenção do disposto 
no primeiro parágrafo quando:

que produzem calor residual, construídas 
ou substancialmente renovadas após [data 
de entrada em vigor da presente diretiva], 
procedam à captação e utilização desse 
calor. Os Estados-Membros devem 
estabelecer mecanismos para assegurar a 
ligação dessas instalações às redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano. 
Podem exigir que as instalações assumam 
o custo de ligação e o custo de 
desenvolvimento das redes de aquecimento 
e arrefecimento urbano necessárias para 
transportar até aos consumidores o calor 
residual.

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 infraestruturas, 
para o fornecimento da mesma 
quantidade de calor utilizando sistemas 
separados de aquecimento ou 
arrefecimento. Os Estados-Membros 
devem notificar à Comissão até 1 de 
janeiro de 2014 essas condições de 
isenção. A Comissão pode recusar essas 
condições ou apresentar sugestões de 
alterações nos 6 meses seguintes à 
notificação. Nesses casos, as condições de 
isenção não devem ser aplicadas pelo 
Estado-Membro em causa enquanto a 
Comissão não tiver expressamente 
declarado aceitar as condições 
reapresentadas ou alteradas.

Alteração 68
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão deve estabelecer, até 1 de 
janeiro de 2013, mediante ato 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 ato delegado em 
conformidade com o artigo 18.º, uma 
metodologia para a análise de custos-
benefícios referida no n.º 10-A, alíneas b) 
e e) .

Alteração 69

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

Texto da Comissão Alteração

10-A. Estados-Membros podem, em parte 
ou completamente derrogar à obrigação 
dos n.ºs 3, 6 e 8, se garantirem o 
desenvolvimento de medidas alternativas 
para promover a cogeração, por exemplo, 
através de mecanismos de apoio 
financeiro sustentável, e que essas 
medidas podem ser garantidas 
independentemente das mudanças no 
orçamento anual. Os Estados-Membros, 
após o estabelecimento dos planos 
nacionais de aquecimento e refrigeração, 
calculam e comunicam à Comissão o 
montante realizável potencial de 
poupança de energia nos termos dos n.ºs 
3, 6 e 8. A Comissão procede à análise 
desses cálculos. As medidas equivalentes 
devem acrescer à mesma quantidade de 
poupança energética que foi determinada 
nesses cálculos. 

Estados-Membros podem atingir parte da 
poupança calculada através de outras 
medidas, para além da referida nos outros 
números da presente diretiva, se a análise 
do respetivo Estado-Membro concluir que 
a cogeração não é viável porque: 
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a) Não foram cumpridas as 
condições-limiar em matéria de 
disponibilidade de carga térmica 
estabelecidas no ponto 1 do anexo VIII;

b) Uma análise de custos/benefícios 
revelou 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 eletricidade e calor 
utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento;

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

d)  A instalação está implantada na 
proximidade de um local de armazenagem 
geológica autorizado ao abrigo da 
Diretiva; ou

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

f) Foram autorizadas centrais elétricas a 
gás e a carvão de elevada eficiência por 
motivos económicos ou para assegurar a 
estabilidade das redes sem unidades de 
cogeração.

g)  A instalação está a usar tecnologias de 
não-combustão. 
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Não mais de metade destas medidas 
equivalentes estão localizadas fora do 
campo de cogeração, por exemplo, através 
de incentivos financeiros.  

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam adotar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a 
quantidade de poupanças exigida. A 
Comissão pode recusar tais medidas ou 
fazer sugestões de modificações nos 3 
meses seguintes à notificação, 
especialmente nos casos em que não for 
garantido qualquer apoio financeiro 
sustentável. Nesses casos, a abordagem 
alternativa não deve ser aplicada pelo 
Estado-Membro em causa enquanto a 
Comissão não tiver expressamente 
declarado aceitar as medidas novamente 
apresentadas ou um projeto de medidas 
alterado.

A Comissão acompanha constantemente 
os progressos alcançados através da 
adoção de medidas alternativas nos 
Estados-Membros. Se as economias 
obtidas através dessas medidas não 
acrescerem à poupança energética 
exigida no n.º 1, a Comissão informa o 
Estado-Membro e apresenta propostas 
para melhorar as medidas. Se, após a 
devida consideração, estas propostas ou 
outras medidas que sejam objeto de 
acordo entre os Estados-Membros e a 
Comissão não forem implementadas pelo 
Estado-Membro, a Comissão decide a 
aplicação das medidas vinculativas 
referidas no n. º 3, 6 e 8.

Alteração 70
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Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 71

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

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

Alteração 72

Proposta de diretiva
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 

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 



PE472.304v05-00 52/77 AD\889370PT.doc

PT

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:

transparentes e não discriminatórios 
definidos pelas autoridades nacionais 
competentes e em conformidade com os 
critérios harmonizados a nível da UE, os 
operadores de redes de transporte e 
operadores de redes de distribuição 
presentes no seu território:

Alteração 73

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem facilitar de 
modo especial a ligação à rede de 
eletricidade 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 
eletricidade 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 -
"processo de instalação e informação" -
ao organismo competente.

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 74

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

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

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

Alteração 75

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

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades reguladoras 
nacionais incentivam a resposta à 
procura, de modo a participarem de uma 
forma não discriminatória paralelamente 
no fornecimento em mercados locais ou 
regionais de energia e em mercados de 
reservas terciárias, se necessário, 
exigindo que as autoridades reguladoras 
nacionais e os ORT definam as 
especificações técnicas para a 
participação em mercados de energia e de 
reservas terciárias, com base nos 
requisitos técnicos desses mercados e nas 
capacidades de resposta à procura.
O caderno de encargos para a resposta à 
procura participante nos mercados de 
energia e de reservas terciárias incluem 
especificações razoáveis sobre:
(a) O número mínimo de capacidade 
agregada de kW necessário à 
participação;
(b) A metodologia de medição de 
referência;
(c) O número mínimo de capacidade de 
kW necessário para a participação por 
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zona contada (caso exista);
(d) A duração da ativação da resposta à 
procura;
(e) O momento da ativação da resposta à 
procura;
(f) O calendário para a ativação da 
resposta à procura;
(g) Os requisitos de telemetria;
(h) Os requisitos em matéria de sanções;
(i) A frequência da ativação da resposta à 
procura;
(j) Os intervalos entre as ativações;
(k) O prazo de duração do concurso;
(l) A opção de compra relativamente à 
capacidade positiva ou negativa;
(m) Os pagamentos em função de 
disponibilidades;
O potencial de resposta à procura deve ser 
tido plenamente em conta sempre que se 
apliquem medidas de adequação da 
capacidade nacional de energia ou outras 
medidas relacionadas com a segurança 
energética. Ao implementar sistemas de 
adequação da capacidade, os 
Estados-Membros devem assegurar que o 
potencial de contribuição da resposta à 
procura seja totalmente tido em conta.

Justificação

Sem normas apropriadas de participação no mercado (requisitos de concurso) é impossível 
que os recursos do lado da procura participem nos mercados.  Esta situação obsta, por seu 
turno, à concorrência no mercado do lado da procura e à entrada de novos operadores.  Em 
mercados como os do Reino Unido e da França, em que os cadernos de encargos foram 
ajustados aos recursos do lado da procura, a resposta à procura está a ser estabelecida a um 
nível comercial.  O aditamento do presente artigo à diretiva relativa à eficiência energética 
constituiria, por isso, uma medida poderosa dotada de uma única fase, contribuindo de forma 
significativa para uma participação mais ativa dos consumidores europeus nos mercados da 
eletricidade, assegurando que os mesmos estejam também em condições de beneficiar 
financeiramente da implantação das redes inteligentes.

Alteração 76
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Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

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

Alteração 77

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Tendo em vista alcançar um elevado 
grau de competência técnica, objetividade 
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 

1. Tendo em vista alcançar um elevado 
grau de competência técnica, objetividade 
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, 
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medidas de melhoria da eficiência 
energética, incluindo aos instaladores de 
componentes de edifícios, definidos no 
artigo 2.º, n.º 9, da Diretiva 2010/31/UE.

incluindo aos instaladores de componentes 
de edifícios, definidos no artigo 2.º, n.º 9, 
da Diretiva 2010/31/UE. Os Estados-
Membros analisam se os seus respetivos 
sistemas de ensino e de reconversão 
abrangem os conhecimentos necessários.

Justificação

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

Alteração 78

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

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

Alteração 79

Proposta de diretiva
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13°.-A
Informação e formação
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1. Os Estados-Membros garantem que a 
informação sobre os mecanismos de 
eficiência energética disponíveis e os 
quadros financeiro e jurídico seja 
transparente e divulgada, de forma ampla 
e ativa, junto de todos os agentes de 
mercado relevantes, incluindo 
consumidores, construtores, arquitetos, 
engenheiros, auditores ambientais e 
instaladores de componentes de edifícios, 
na aceção da Diretiva 2010/31/UE. Os 
Estados-Membros garantem que os 
bancos e outras instituições financeiras se 
encontrem informados quanto às 
possibilidades de participarem, incluindo 
através da criação de parcerias 
público-privadas, no financiamento de 
medidas de melhoria da eficiência 
energética.
2. Os Estados-Membros criam condições e 
incentivos adequados para que os 
operadores de mercado prestem 
informação e aconselhamento 
apropriados e específicos aos 
consumidores de energia sobre eficiência 
energética.
3. Os Estados-Membros desenvolvem, 
com a participação dos interessados, 
incluindo as autoridades locais e 
regionais, programas adequados de 
informação, sensibilização e formação 
destinados a informar os cidadãos quanto 
aos benefícios e às modalidades práticas 
decorrentes das medidas destinadas a 
melhorar a eficiência energética.
4. A Comissão deve assegurar o 
intercâmbio e a ampla divulgação de 
informação sobre as melhores práticas em 
matéria de poupança de energia nos 
Estados-Membros.
5. Os Estados-Membros asseguram que os 
dados dos contadores inteligentes 
constituem uma base detalhada para o 
aconselhamento.
6. O mais tardar um ano após a entrada 
em vigor da presente legislação, os 
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Estados-Membros apresentam à Comissão 
um plano sobre as iniciativas que contam 
empreender, a disponibilidade de 
informação sobre os mecanismos de 
eficiência energética e os quadros 
jurídicos e financeiros.

Justificação

Informação e formação são fundamentais para a eficiência energética. Os Estados-Membros 
não devem poder eximir-se à sua responsabilidade neste domínio. 

Alteração 80

Proposta de diretiva
Artigo 14 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) eliminando os obstáculos 
regulamentares e não regulamentares à 
utilização de contratos de desempenho 
energético e outros acordos de 
financiamento por terceiros para a 
poupança de energia;

Justificação

A contratação e outros contratos de financiamento por terceiros constituem um importante 
instrumento para a criação dos necessários recursos financeiros. Esses terceiros assumirão a 
responsabilidade pelo investimento necessário - incluindo o risco - e beneficiarão, em parte, 
da poupança. 

Alteração 81

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 82

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 83

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 84

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

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

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

Alteração 85

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 86

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

Texto da Comissão Alteração

(b-C) Às disposições legislativas e 
regulamentares, bem como 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 as 
famílias não se vejam impedidas de 
utilizar micro-tecnologias para produzir 
energia.
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Alteração 87

Proposta de diretiva
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.°-A
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. Sempre que os fundos subsidiem a 
aplicação de medidas de melhoria da 
eficiência energética, o acesso a estes deve 
ser condicionado ao resultado efetivo 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.

Justificação

Os incentivos financeiros constituem um instrumento fundamental para a promoção da 
eficiência energética. Os Estados-Membros devem ser encorajados a fazer uso deste 
instrumento. O ónus da prova em caso de um eventual auxílio estatal deve caber à DG 
Concorrência e não aos Estados-Membros. As receitas geradas pelo comércio de licenças de 
emissão constituem uma eventual fonte financeira de fundos nos Estados-Membros.

Alteração 88
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Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

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

Alteração 89

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 90

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. Até 31 de dezembro de 2013, o mais 
tardar, os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão planos nacionais de 
eficiência energética que descrevam como 
os Estados-Membros tencionam cumprir 
os objetivos nacionais de eficiência 
energética referidos no artigo 3.°, n.° 1. 
Estes planos incluem medidas aplicadas
ou planeadas a nível nacional, regional e 
local para melhorar a eficiência energética 
com vista a cumprir os objetivos nacionais 
de eficiência energética.

Alteração 91

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao definirem os seus planos nacionais de 
eficiência energética, os 
Estados-Membros devem tomar em 
consideração medidas de eficiência 
energética rentáveis e o risco de fugas de 
carbono.

Alteração 92

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao definirem os seus objetivos nacionais 
de eficiência energética, os 
Estados-Membros garantem a promoção 
de uma abordagem do sistema, por 
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exemplo, de iluminação, a nível nacional, 
tendo em vista incentivar o recurso ao 
potencial de poupança energética 
adicional existente para além da 
abordagem de produto único.

Alteração 93

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 94

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 95

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

A Comissão deve também acompanhar o 
impacto da aplicação da presente diretiva 
na Diretiva 2003/87/CE. Imediatamente 
após a entrada em vigor da presente 
diretiva, a Comissão apresenta um 
relatório ao Parlamento e ao Conselho. 
Esse relatório deverá analisar, entre 
outros aspetos, os impactos nos incentivos 
aos investimentos em tecnologias de baixo 
teor de carbono e o risco de fuga de 
carbono. Antes do início da terceira fase, 
a Comissão procede à alteração do 
regulamento referido no artigo 10.º, n.º 4, 
da Diretiva 2003/87/CE, a fim de reter 
uma quantidade significativa de licenças.

Alteração 96

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 97

Proposta de diretiva
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
Alterações à Diretiva 2003/87/CE

Ao artigo 9.º da Diretiva 2003/87/CE é 
aditado o seguinte parágrafo após o 
segundo parágrafo:
“A partir de 2014 o fator de redução 
linear será de 2,25%.”

Justificação

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

Alteração 98
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Proposta de diretiva
Anexo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo -1
Metodologia de cálculo dos objetivos 

nacionais de eficiência energética
Ao definirem os seus objetivos nacionais 
de eficiência energética, os 
Estados-Membros devem seguir a 
metodologia infra. A referência para a 
projeção de consumo de energia primária 
em 2020 é o modelo Primes 2007. 
Metodologia:

Projeção de Referência Primes 2007 para 
2020 em Mtep - 20% de poupança
Aplicam-se os seguintes fatores de 
correção: os objetivos de redução em 
termos absolutos, comparados com o seu 
nível de consumo de energia primária em 
2007:
– não devem exceder 8% para o grupo dos 
nove Estados-Membros com o rendimento 
"per capita" doméstico real mais baixo 
(L9),
– não devem exceder 12% para o grupo de 
15 países elegíveis ao abrigo do Fundo de 
Coesão (C15),
– não devem exceder 20% para qualquer 
país,
– não devem ser inferiores a 12% para 
qualquer país não elegível ao abrigo do 
Fundo de Coesão (UE-27 menos C15),
– devem corresponder pelo menos a 5% 
para qualquer país elegível ao abrigo do 
Fundo de Coesão (C15),
– não devem representar um aumento 
absoluto no consumo de energia superior 
a 5%.

Os objetivos são os seguintes: 
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Bélgica

50,2

42,7

Bulgária

19,3

17,8

República Checa

43,6

40,1

Dinamarca

20,2

16,2

Alemanha

314,9

251,9

Estónia

5,9

5,4

Irlanda

15,8

14,2

Grécia

32,6

28,8

Espanha



AD\889370PT.doc 69/77 PE472.304v05-00

PT

138,9

130,7

França

254,8

221,1

Itália

173,3

152,5

Chipre

2,7

2,4

Letónia

4,7

4,9

Lituânia

7,8

7,8

Luxemburgo

4,6

4,0

Hungria

24,7

23,7

Malta

0,9
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0,8

Países Baixos

70,3

60,6

Áustria

32,0

28,2

Polónia

93,1

87,9

Portugal

23,8

24,0

Roménia

37,5

39,4

Eslovénia

7,0

7,0

República Checa

16,8

16,3

Finlândia

36,2

29,9



AD\889370PT.doc 71/77 PE472.304v05-00

PT

Suécia

48,1

44,6

UK

212,2

170,82

EU-27

1691,9

1470,5

Alteração 99

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

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

Alteração 100
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Proposta de diretiva
Anexo III – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 101

Proposta de diretiva
Anexo V - parte 2 – n.º 2 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A abordagem global contida na diretiva deverá ser alterada. A Comissão não propôs 
objetivos vinculativos, tendo, em contrapartida, sugerido uma infinidade de medidas 
vinculativas, o que diminui a flexibilidade dos Estados-Membros sem garantir que o objetivo 
global de 20% seja alcançado. Deste modo, esta é revertida para alcançar o objetivo, dando 
simultaneamente liberdade aos Estados-Membros para escolherem entre várias medidas não 
vinculativas.

Alteração 102

Proposta de diretiva
Anexo VI – Parte 2 – n.º 2.2 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

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

Alteração 103

Proposta de diretiva
Anexo VII – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 104

Proposta de diretiva
Anexo VII – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As zonas residenciais e os 
estabelecimentos industriais que 
consomem calor nos seus processos de 
produção sejam ligadas à rede local de 
aquecimento ou arrefecimento urbano.

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

Alteração 105

Proposta de diretiva
Anexo XI – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 106

Proposta de diretiva
Anexo XI – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da presente disposição, a 
expressão «mercados organizados da 
eletricidade» inclui os mercados de balcão 
e as bolsas de eletricidade para o comércio 

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 
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de energia, de capacidades, de serviços de 
equilibração e de serviços auxiliares em 
todos os prazos, nomeadamente nos 
mercados à vista, do dia seguinte e 
intradiários.

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

Justificação

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

Alteração 107

Proposta de diretiva
Anexo XI – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 108

Proposta de diretiva
Anexo XIII – travessão -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Conteúdo e metodologia da auditoria 
energética

Alteração 109

Proposta de diretiva
Anexo XIV – parte 2 – título
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Texto da Comissão Alteração

Quadro geral para os relatórios
complementares

Quadro geral para a informação
complementar

Justificação

A abordagem global contida na diretiva deverá ser alterada. A Comissão não propôs 
objetivos vinculativos, tendo, em contrapartida, sugerido uma infinidade de medidas 
vinculativas, o que diminui a flexibilidade dos Estados-Membros sem garantir que o objetivo 
global de 20% seja alcançado. Deste modo, esta é revertida para alcançar o objetivo, dando 
simultaneamente liberdade aos Estados-Membros para escolherem entre várias medidas não 
vinculativas.

Alteração 110

Proposta de diretiva
Anexo XIV – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Justificação

A abordagem global contida na diretiva deverá ser alterada. A Comissão não propôs 
objetivos vinculativos, tendo, em contrapartida, sugerido uma infinidade de medidas 
vinculativas, o que diminui a flexibilidade dos Estados-Membros sem garantir que o objetivo 
global de 20% seja alcançado. Deste modo, esta é revertida para alcançar o objetivo, dando 
simultaneamente liberdade aos Estados-Membros para escolherem entre várias medidas não 
vinculativas.
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