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Alteração 18
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Proposta de rejeição

Texto da Comissão Alteração

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 propor a rejeição da proposta 
da Comissão.

Or. it

Justificação

A proposta de directiva viola o artigo 194.º, n.º 2, do TFUE e é contrária às conclusões do 
Conselho Extraordinário "Energia" de 4 de Fevereiro de 2011. Em particular, as disposições 
conjugadas dos artigos 3.º, 10.º e 19.º, n.º 7, não respeitam os princípios da subsidiariedade e 
da proporcionalidade, na medida em que impõem prospectivamente aos Estados-Membros
objectivos nacionais vinculativos de eficiência energética, bem como a tecnologia necessária 
para os alcançar.

Alteração 19
Theodoros Skylakakis

Proposta de directiva
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, 

(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, 
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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 sectores ligados à 
eficiência energética.

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 sectores ligados à 
eficiência energética, que podem ser 
defensáveis a médio e longo prazo em 
termos de concorrência global.

Or. en

Justificação

A eficiência energética, quando correctamente 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 20
Christa Klaß, Peter Liese

Proposta de directiva
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 efectivo 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.

Or. en

Alteração 21
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 22
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Em 22 de Junho de 2011, a 
avaliação de impacto da Comissão 
Europeia [1] demonstrou que, para o 
consumo de energia primária, objectivos 
vinculativos nacionais seriam mais 
adequados do que objectivos indicativos 
nacionais de eficiência energética para 
assegurar o cumprimento do objectivo 
global de poupança energética de 20%. A 
avaliação de impacto indicou ainda que 
os objectivos 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

Or. en
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Alteração 23
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Neste contexto, é necessário actualizar 
o quadro jurídico da União em matéria de 
eficiência energética com uma directiva 
que prossiga o objectivo global de 
eficiência energética de redução de 20% do 
consumo de energia primária da União até 
2020 e de novas melhorias da eficiência 
energética após 2020. Para tal, deve ser 
estabelecido um quadro comum para
promover a eficiência energética na União 
e definir acções específicas para pôr em 
prática algumas das propostas incluídas no 
Plano de Eficiência Energética de 2011 e 
poder explorar os importantes potenciais de 
poupança de energia ainda por realizar, 
identificados neste plano.

(10) Neste contexto, é necessário actualizar 
o quadro jurídico da União em matéria de 
eficiência energética com uma directiva 
que prossiga o objectivo global de 
eficiência energética de redução de 20% do 
consumo de energia primária da União até 
2020 e de estabelecimento de objectivos 
adicionais de poupança energética para
2025 e 2030. Para tal, deve ser estabelecido 
um quadro comum para promover a 
eficiência energética na União e definir 
acções específicas para pôr em prática 
algumas das propostas incluídas no Plano 
de Eficiência Energética de 2011 e poder 
explorar os importantes potenciais de 
poupança de energia ainda por realizar, 
identificados neste plano.

Or. en

Alteração 24
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Seria preferível atingir o objectivo de 
20% de eficiência energética com a 
aplicação cumulativa de medidas 
específicas, nacionais e europeias, de 
promoção da eficiência energética nos 
diferentes domínios. Contudo, se essa 
abordagem não produzir resultados, seria 
necessário reforçar o quadro político com a 

(13) Seria preferível atingir o objectivo de 
20% de eficiência energética com a 
aplicação cumulativa de medidas 
específicas, nacionais e europeias, de 
promoção da eficiência energética nos 
diferentes domínios. Contudo, se essa 
abordagem não produzir resultados, seria 
necessário reforçar o quadro político com a 
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introdução de um sistema de objectivos 
vinculativos. Numa primeira fase, solicitar-
se-ia aos Estados-Membros o 
estabelecimento de objectivos, regimes e 
programas nacionais de eficiência 
energética. Deveriam ser eles a decidir se, 
no seu território, tais objectivos seriam 
vinculativos ou indicativos. Numa segunda 
fase, estes objectivos e os esforços 
individuais desenvolvidos por cada Estado-
Membro seriam avaliados pela Comissão, 
juntamente com os dados sobre os 
progressos realizados, a fim de avaliar as 
probabilidades de alcançar o objectivo 
global da União e em que medida tais 
esforços individuais são suficientes para 
atingir o objectivo comum. A Comissão 
deveria, por conseguinte, acompanhar de 
perto a execução dos programas nacionais 
de eficiência energética através do seu 
quadro legislativo revisto e no âmbito do 
processo Europa 2020. Se esta avaliação 
mostrar ser pouco provável que o objectivo 
global da União venha a ser alcançado, a 
Comissão deveria propor objectivos 
nacionais vinculativos para 2020, tendo 
em conta os pontos de partida individuais 
dos Estados-Membros, o seu desempenho 
económico e a adopção de medidas neste 
domínio em fase precoce.

introdução de um sistema de objectivos 
vinculativos. Numa primeira fase, solicitar-
se-ia aos Estados-Membros o 
estabelecimento de objectivos, regimes e 
programas nacionais de eficiência 
energética. Deveriam ser eles a decidir se, 
no seu território, tais objectivos seriam 
vinculativos ou indicativos. Numa segunda 
fase, estes objectivos e os esforços 
individuais desenvolvidos por cada Estado-
Membro seriam avaliados pela Comissão, 
juntamente com os dados sobre os 
progressos realizados, a fim de avaliar as 
probabilidades de alcançar o objectivo 
global da União e em que medida tais 
esforços individuais são suficientes para 
atingir o objectivo comum. A Comissão 
deveria, por conseguinte, acompanhar de 
perto a execução dos programas nacionais 
de eficiência energética através do seu 
quadro legislativo revisto e no âmbito do 
processo Europa 2020. Se esta avaliação 
mostrar ser pouco provável que o objectivo 
global da União venha a ser alcançado, a 
Comissão terá de propor medidas 
adicionais para 2020, tendo em conta os 
pontos de partida individuais dos Estados-
Membros, o seu desempenho económico e 
a adopção de medidas neste domínio em 
fase precoce.

Or. fi

Alteração 25
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Seria preferível atingir o objectivo de 
20% de eficiência energética com a 
aplicação cumulativa de medidas 
específicas, nacionais e europeias, de 
promoção da eficiência energética nos 

(13) Seria preferível atingir o objectivo de 
20% de eficiência energética com a 
aplicação cumulativa de medidas 
específicas, nacionais e europeias, de 
promoção da eficiência energética nos 
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diferentes domínios. Contudo, se essa 
abordagem não produzir resultados, seria 
necessário reforçar o quadro político com 
a introdução de um sistema de objectivos 
vinculativos. Numa primeira fase, 
solicitar-se-ia aos Estados-Membros o 
estabelecimento de objectivos, regimes e 
programas nacionais de eficiência 
energética. Deveriam ser eles a decidir se, 
no seu território, tais objectivos seriam 
vinculativos ou indicativos. Numa 
segunda fase, estes objectivos e os 
esforços individuais desenvolvidos por 
cada Estado-Membro seriam avaliados 
pela Comissão, juntamente com os dados 
sobre os progressos realizados, a fim de 
avaliar as probabilidades de alcançar o 
objectivo global da União e em que 
medida tais esforços individuais são 
suficientes para atingir o objectivo 
comum. A Comissão deveria, por 
conseguinte, acompanhar de perto a 
execução dos programas nacionais de 
eficiência energética através do seu 
quadro legislativo revisto e no âmbito do 
processo Europa 2020. Se esta avaliação 
mostrar ser pouco provável que o 
objectivo global da União venha a ser 
alcançado, a Comissão deveria propor 
objectivos nacionais vinculativos para 
2020, tendo em conta os pontos de partida 
individuais dos Estados-Membros, o seu 
desempenho económico e a adopção de 
medidas neste domínio em fase precoce.

diferentes domínios. Ao estabelecer 
objectivos nacionais obrigatórios de
poupança de energia, com base num 
mecanismo de partilha de esforços entre 
os Estados-Membros, a União pode 
assegurar o cumprimento do objectivo de 
poupança de energia à escala da UE, 
essencial para a política climática, a 
competitividade, a transformação 
ecológica e a criação de emprego. 
Entretanto, uma tal abordagem teria a 
vantagem de permitir aos Estados-
Membros adaptar as medidas de 
eficiência energética de acordo com as 
circunstâncias e as prioridades nacionais.

Or. en

Alteração 26
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Seria preferível atingir o objectivo de (13) Seria preferível atingir o objectivo de 
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20% de eficiência energética com a 
aplicação cumulativa de medidas 
específicas, nacionais e europeias, de 
promoção da eficiência energética nos 
diferentes domínios. Contudo, se essa 
abordagem não produzir resultados, seria 
necessário reforçar o quadro político com 
a introdução de um sistema de objectivos 
vinculativos. Numa primeira fase, solicitar-
se-ia aos Estados-Membros o 
estabelecimento de objectivos, regimes e 
programas nacionais de eficiência 
energética. Deveriam ser eles a decidir se, 
no seu território, tais objectivos seriam 
vinculativos ou indicativos. Numa 
segunda fase, estes objectivos e os 
esforços individuais desenvolvidos por 
cada Estado-Membro seriam avaliados 
pela Comissão, juntamente com os dados 
sobre os progressos realizados, a fim de 
avaliar as probabilidades de alcançar o 
objectivo global da União e em que 
medida tais esforços individuais são 
suficientes para atingir o objectivo 
comum. A Comissão deveria, por 
conseguinte, acompanhar de perto a 
execução dos programas nacionais de 
eficiência energética através do seu quadro 
legislativo revisto e no âmbito do processo 
Europa 2020. Se esta avaliação mostrar 
ser pouco provável que o objectivo global 
da União venha a ser alcançado, a 
Comissão deveria propor objectivos 
nacionais vinculativos para 2020, tendo 
em conta os pontos de partida individuais 
dos Estados-Membros, o seu desempenho 
económico e a adopção de medidas neste 
domínio em fase precoce.

20% de eficiência energética com a 
aplicação cumulativa de medidas 
específicas nacionais, com base em 
objectivos nacionais vinculativos, de 
promoção da eficiência energética nos 
diferentes domínios. Numa primeira fase, 
solicitar-se-ia aos Estados-Membros o 
estabelecimento de objectivos, regimes e 
programas nacionais vinculativos de 
eficiência energética com base num 
acordo claro de partilha de esforços. A 
Comissão deveria, por conseguinte, 
acompanhar de perto e, se necessário, 
alterar a execução dos programas 
nacionais de eficiência energética através 
do seu quadro legislativo revisto e no 
âmbito do processo Europa 2020.

Or. en

Alteração 27
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) A taxa de renovação dos edifícios 
deve aumentar, atendendo a que o actual 
parque imobiliário representa o sector com 
maior potencial de poupança de energia. 
Além disso, os edifícios são essenciais para 
atingir o objectivo 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 Directiva 2010/31/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de Maio de 2010, relativa ao desempenho 
energético dos edifícios1. A obrigação de 
renovar os edifícios públicos é um 
complemento às disposições da referida 
directiva, 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.

(15) A taxa de renovação dos edifícios 
deve aumentar, atendendo a que o actual 
parque imobiliário representa o sector com 
maior potencial de poupança de energia. 
Além disso, os edifícios são essenciais para 
atingir o objectivo 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, que cada Estado-Membro 
estabeleça medidas sólidas e com uma boa 
relação custo-eficácia em matéria de 
poupança de energia e eficiência 
energética no que respeita aos 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 Directiva 2010/31/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de Maio de 2010, relativa ao desempenho 
energético dos edifícios1. As medidas em 
matéria de poupança de energia e 
eficiência energética aplicáveis aos 
edifícios públicos são um complemento às 
disposições da referida directiva, 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. Os 
materiais de construção também 
desempenham um papel crucial, dado que 
uma percentagem cada vez mais 
importante do consumo total de energia 
pelos edifícios é gerada na fase de 
construção. Promover a utilização de 
materiais de construção de baixa emissão, 
como a madeira, à escala europeia 
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reduziria o impacto ambiental resultante 
da construção.

Or. fi

Justificação

A directiva relativa à eficiência energética deve incentivar também a eficácia dos custos. As 
finanças públicas dos Estados-Membros não podem suportar obras de renovação 
desnecessárias e ineficazes do ponto de vista dos custos. Às revisões de rotina efectuadas 
durante a vida útil de um edifício devem estar associadas obras de renovação mais amplas
para efeitos de eficiência energética. Além disso, os materiais de construção devem ser 
contemplados na directiva.

Alteração 28
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A taxa de renovação dos edifícios 
deve aumentar, atendendo a que o actual 
parque imobiliário representa o sector com 
maior potencial de poupança de energia. 
Além disso, os edifícios são essenciais para 
atingir o objectivo 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 Directiva 
2010/31/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Maio de 2010, relativa 
ao desempenho energético dos edifícios1. 
A obrigação de renovar os edifícios 

(15) A taxa de renovação dos edifícios 
deve aumentar, atendendo a que o actual 
parque imobiliário representa o sector com 
maior potencial de poupança de energia. 
Além disso, os edifícios são essenciais para 
atingir o objectivo da União de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa de 
80 a 95% em 2050 em comparação com 
1990. Para o garantir, é fundamental que 
a presente directiva mantenha uma 
perspectiva de longo prazo e estabeleça 
roteiros para reduzir drasticamente o 
consumo de energia, tanto nos edifícios 
públicos como nos privados, até 2050. Os 
edifícios que são propriedade de 
organismos públicos representam uma 
parte considerável do parque imobiliário e 
têm grande visibilidade na vida pública. 
Convém, pois, estabelecer um objectivo a 
longo prazo e fixar uma taxa anual de 
melhoria do desempenho energético dos 
edifícios que são propriedade de 
organismos públicos ou estão por estes 
ocupados. Esta medida exigirá uma maior 
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públicos é um complemento às disposições 
da referida directiva, 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.

taxa de renovação e a realização de 
renovações profundas, ao mesmo tempo 
que não deve prejudicar as obrigações em 
matéria de edifícios com necessidades 
quase nulas de energia, estabelecidas na 
Directiva 2010/31/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de Maio de 
2010, relativa ao desempenho energético 
dos edifícios, servirá de facto para 
facilitar o cumprimento destas obrigações. 
A obrigação de renovar os edifícios 
públicos é um complemento às disposições 
da referida directiva, 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.

Or. en

Alteração 29
Frédérique Ries

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A taxa de renovação dos edifícios 
deve aumentar, atendendo a que o actual 
parque imobiliário representa o sector com 
maior potencial de poupança de energia. 
Além disso, os edifícios são essenciais para 
atingir o objectivo 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. 

(15) A taxa de renovação dos edifícios 
deve aumentar, atendendo a que o actual 
parque imobiliário representa o sector com 
maior potencial de poupança de energia. 
Além disso, os edifícios são essenciais para 
atingir o objectivo 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. 
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Esta taxa de renovação não deve prejudicar 
as obrigações em matéria de edifícios com 
necessidades quase nulas de energia, 
estabelecidas na Directiva 2010/31/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de Maio de 2010, relativa ao desempenho 
energético dos edifícios1. A obrigação de 
renovar os edifícios públicos é um 
complemento às disposições da referida 
directiva, 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.

Esta taxa de renovação não deve prejudicar 
as obrigações em matéria de edifícios com 
necessidades quase nulas de energia, 
estabelecidas na Directiva 2010/31/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de Maio de 2010, relativa ao desempenho 
energético dos edifícios1. A obrigação de 
renovar os edifícios públicos é um 
complemento às disposições da referida 
directiva, 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 haver uma 
particular preocupação 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.

Or. en

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 factor 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 30
Linda McAvan, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Considerando 18



PE475.843v02-00 14/116 AM\882704PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(18) Uma avaliação da possibilidade de 
criar um regime de «certificados brancos» 
à escala da União revelou que, na situação 
actual, 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 objectivo, pelo 
menos na fase actual, com a introdução de 
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 
acto 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 sector da energia e 
os hábitos dos consumidores finais. Esse 
quadro comum deveria dar aos serviços 
públicos no sector 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 sector da energia 
poderem diferenciar os seus produtos 
graças à prestação de serviços energéticos 
complementares. O quadro comum 
permitiria aos Estados-Membros incluir 
nos respectivos regimes nacionais 
requisitos que visam um objectivo social, 
nomeadamente a fim de assegurar que os 
consumidores vulneráveis tenham acesso 

(18) Uma avaliação da possibilidade de 
criar um regime de «certificados brancos» 
à escala da União revelou que, na situação 
actual, 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 objectivo, pelo 
menos na fase actual, com a introdução de 
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 sector 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 sector da energia 
poderem diferenciar os seus produtos 
graças à prestação de serviços energéticos 
complementares. O quadro comum 
permitiria aos Estados-Membros incluir 
nos respectivos regimes nacionais 
requisitos que visam um objectivo 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»1

define princípios a tomar em consideração 
pelos Estados-Membros que decidam não 
aplicar esta possibilidade.
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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»1

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

Or. en

Justificação

Um sistema de reconhecimento mútuo das poupanças de energia significaria, de facto, que os 
consumidores num Estado-Membro poderiam acabar por pagar para as poupanças
contabilizadas para um determinado objectivo 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 31
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
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 
objecto 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 
objecto 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.

Or. en
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Alteração 32
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Na concepção 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 facturação 
individual regular baseada no consumo 
efectivo.

(21) Na concepção 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 facturação 
individual regular baseada no consumo 
efectivo. No entanto, tais contadores só 
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.

Or. lt

Alteração 33
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
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 adoptar 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 adoptar 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 
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procedimentos e dos formulários de 
candidatura para a obtenção de fundos 
e/ou inclusão nas redes energéticas
nacionais.

Or. en

Alteração 34
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A Directiva 2010/75/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de Novembro de 2010, relativa às 
emissões industriais29 inclui a eficiência 
energética entre os critérios para a 
determinação das melhores técnicas 
disponíveis que devem servir de referência 
para a definição das condições de 
licenciamento das instalações abrangidas 
pelo seu âmbito de aplicação, incluindo as 
instalações de combustão com uma 
potência térmica nominal total igual ou 
superior a 50 MW. Contudo, a referida 
directiva confere aos Estados-Membros a 
possibilidade de não imporem obrigações 
relacionadas com a eficiência energética 
às unidades de combustão ou outras 
unidades que emitam dióxido de carbono 
no local, para as actividades enunciadas 
no anexo I da Directiva 2003/87/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de Outubro de 2003, relativa à criação de 
um regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade30. A fim de assegurar que 
sejam alcançadas melhorias significativas 
da eficiência energética em instalações de 
produção de electricidade e de calor e em 
refinarias de óleos minerais e de gás, os 
níveis efectivos de eficiência energética 
devem ser monitorizados e comparados 

Suprimido



PE475.843v02-00 18/116 AM\882704PT.doc

PT

com os níveis de eficiência energética 
correspondentes associados à aplicação 
das melhores técnicas disponíveis. A 
Comissão deve comparar os níveis de 
eficiência energética e considerar a 
possibilidade de propor medidas 
adicionais caso existam discrepâncias 
significativas entre os níveis efectivos de 
eficiência energética e os níveis 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis. As informações 
recolhidas sobre os valores efectivos de 
eficiência energética devem ser também 
utilizadas na revisão dos valores de 
referência harmonizados para a produção 
separada de calor e de electricidade 
estabelecidos na Decisão 2007/74/CE da 
Comissão, de 21 de Dezembro de 200631.
__________________
31. JO L 32 de 6.2.2007, p. 183.

Or. it

(Ver a alteração que suprime o artigo 19.º, n.º 5.)

Alteração 35
János Áder

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A Directiva 2010/75/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de Novembro de 2010, relativa às emissões 
industriais inclui a eficiência energética 
entre os critérios para a determinação das 
melhores técnicas disponíveis que devem 
servir de referência para a definição das 
condições de licenciamento das instalações 
abrangidas pelo seu âmbito de aplicação, 
incluindo as instalações de combustão com 
uma potência térmica nominal total igual 
ou superior a 50 MW. Contudo, a referida 
directiva confere aos Estados-Membros a 

(28) A Directiva 2010/75/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de Novembro de 2010, relativa às emissões 
industriais inclui a eficiência energética 
entre os critérios para a determinação das 
melhores técnicas disponíveis que devem 
servir de referência para a definição das 
condições de licenciamento das instalações 
abrangidas pelo seu âmbito de aplicação, 
incluindo as instalações de combustão com 
uma potência térmica nominal total igual 
ou superior a 50 MW. Contudo, a referida 
directiva confere aos Estados-Membros a 
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possibilidade de não imporem obrigações 
relacionadas com a eficiência energética às 
unidades de combustão ou outras unidades 
que emitam dióxido de carbono no local, 
para as actividades enunciadas no anexo I
da Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade. A 
fim de assegurar que sejam alcançadas 
melhorias significativas da eficiência 
energética em instalações de produção de 
electricidade e de calor e em refinarias de 
óleos minerais e de gás, os níveis efectivos 
de eficiência energética devem ser 
monitorizados e comparados com os níveis 
de eficiência energética correspondentes 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis. A Comissão deve 
comparar os níveis de eficiência energética 
e considerar a possibilidade de propor 
medidas adicionais caso existam 
discrepâncias significativas entre os níveis 
efectivos de eficiência energética e os 
níveis associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis. As informações 
recolhidas sobre os valores efectivos de 
eficiência energética devem ser também 
utilizadas na revisão dos valores de 
referência harmonizados para a produção 
separada de calor e de electricidade 
estabelecidos na Decisão 2007/74/CE da 
Comissão, de 21 de Dezembro de 2006.

possibilidade de não imporem obrigações 
relacionadas com a eficiência energética às 
unidades de combustão ou outras unidades 
que emitam dióxido de carbono no local, 
para as actividades enunciadas no anexo I 
da Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases
com efeito de estufa na Comunidade. A 
fim de assegurar que sejam alcançadas 
melhorias significativas da eficiência 
energética em instalações de produção de 
electricidade e de calor, os níveis efectivos 
de eficiência energética devem ser 
monitorizados e comparados com os níveis 
de eficiência energética correspondentes 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis. A Comissão deve 
comparar os níveis de eficiência energética 
e considerar a possibilidade de propor 
medidas adicionais caso existam 
discrepâncias significativas entre os níveis 
efectivos de eficiência energética e os 
níveis associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis. As informações 
recolhidas sobre os valores efectivos de 
eficiência energética devem ser também 
utilizadas na revisão dos valores de 
referência harmonizados para a produção 
separada de calor e de electricidade 
estabelecidos na Decisão 2007/74/CE da 
Comissão, de 21 de Dezembro de 2006.

Or. en

Alteração 36
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Deve estar disponível um número (30) Deve estar disponível um número 
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suficiente de profissionais fiáveis, 
competentes em matéria de eficiência 
energética, para assegurar uma aplicação 
eficaz e em tempo útil da presente 
directiva, 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 
serviços energéticos, auditorias energéticas 
e outras medidas de melhoria da eficiência 
energética.

suficiente de profissionais fiáveis e
qualificados, competentes em matéria de 
eficiência energética, para assegurar uma 
aplicação eficaz e em tempo útil da 
presente directiva, 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 serviços energéticos, 
auditorias energéticas e outras medidas de 
melhoria da eficiência energética.

Or. fi

Alteração 37
Vladko Todorov Panayotov

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

(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 
directiva, 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 
serviços energéticos, auditorias energéticas 
e outras medidas de melhoria da eficiência 
energética. Os Estados-Membros devem 
garantir a conformidade com os requisitos
obrigatórios das etapas da certificação
propostos pela Comissão.

Or. en
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Alteração 38
Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta de directiva
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 arquitectos, 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.

Or. de

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 39
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini
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Proposta de directiva
Considerando 33-A (novo)

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 
objectivos da presente directiva.

Or. fr

Alteração 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es
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Alteração 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Considerando 33-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Alteração 42
Kriton Arsenis

Proposta de directiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Na implementação do objectivo de 
eficiência energética de 20%, a Comissão 
deve acompanhar o impacto das novas 
medidas da Directiva 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 sectores 
RCLE para as inovações necessárias no 
futuro.

(34) A implementação do objectivo 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, e a Comissão deve elaborar um 
relatório de avaliação dos impactos que as 
novas medidas terão na Directiva 
2003/87/CE, relativa à criação de um 
regime de comércio de licenças de emissão 
de gases com efeito de estufa na 
Comunidade (RCLE), a fim de criar
incentivos no sistema de comércio de 
emissões que desencadeiem a adopção de 
medidas adicionais em matéria de 
eficiência energética e compensem os 
investimentos hipocarbónicos e preparar os 
sectores RCLE para as inovações 
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necessárias no futuro.

Or. en

Alteração 43
Bas Eickhout

Proposta de directiva
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 objectivo do Conselho 
Europeu de alcançar uma redução de 80-
95% das emissões de gases com efeito de 
estufa até 2050, é necessário ajustar o 
factor linear previsto na Directiva 
2003/87/CE relativa à criação de um 
regime de comércio de licenças de 
emissão da UE.

Or. en

Alteração 44
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta de directiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A Directiva 2006/32/CE estabelece 
que os Estados-Membros devem adoptar e 
procurar atingir um objectivo 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 directiva dispõe que o segundo 
Plano de Eficiência Energética adoptado 
pelos Estados-Membros deve ser seguido, 

(35) A Directiva 2006/32/CE estabelece 
que os Estados-Membros devem adoptar e 
atingir um objectivo 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 directiva dispõe que o segundo 
Plano de Eficiência Energética adoptado 
pelos Estados-Membros deve ser seguido 
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conforme adequado e necessário, de 
propostas da Comissão relativas a medidas 
adicionais, incluindo a extensão do 
período de aplicação dos objectivos. Se 
um relatório concluir que são 
insuficientes os progressos alcançados no 
sentido de atingir os objectivos indicativos 
nacionais estabelecidos na referida 
directiva, essas propostas devem incidir 
no nível e na natureza dos objectivos em 
questão. A avaliação de impacto que 
acompanha a presente directiva considera 
que os Estados-Membros se encontram na 
via para atingir o objectivo de 9%, que é 
muito menos ambicioso que o objectivo, 
subsequentemente adoptado, de poupança 
de energia de 20% até 2020, pelo que não
é necessário abordar o nível dos objectivos.

de propostas da Comissão relativas a 
medidas adicionais. A avaliação de 
impacto que acompanha a directiva 
considera que os Estados-Membros se 
encontram na via para atingir o objectivo 
de 9%, que é muito menos ambicioso que o 
objectivo, subsequentemente adoptado, de 
poupança de energia de 20% até 2020, pelo 
que é necessário abordar, o mais 
rapidamente possível, o nível dos 
objectivos nacionais individuais.

Or. en

Justificação

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

Alteração 45
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de directiva
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Ao estabelecer os objectivos 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.

Or. lt
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Alteração 46
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
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 
adoptar actos, 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 consultas durante os seus 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a 
nível de peritos.

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

Or. en

Alteração 47
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção da eficiência 
energética na União a fim de assegurar a 
realização do objectivo 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.

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção da eficiência 
energética na União a fim de assegurar a 
realização do objectivo da União de pelo 
menos 20% de poupança de energia 
primária até 2020 comparativamente a 
2007 e preparar a via para novas melhorias 
da eficiência energética para além dessa 
data.

Or. en
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Alteração 48
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção da eficiência 
energética na União a fim de assegurar a 
realização do objectivo 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.

A presente directiva estabelece um quadro 
comum de medidas de promoção da 
eficiência energética na União a fim de 
assegurar a realização do grande objectivo 
da União para 2020 de um aumento de 
20% da eficiência energética e preparar a 
via para novas melhorias da eficiência 
energética para além dessa data.

Or. en

Justificação

Esta alteração traduz melhor a base jurídica e as conclusões do Conselho Extraordinário 
"Energia" de 4 de Fevereiro de 2011, além de pretender reflectir também o princípio de que é 
a eficiência energética que gera poupanças de energia e não o inverso.

Alteração 49
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção da eficiência 
energética na União a fim de assegurar a 
realização do objectivo 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.

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção da eficiência 
energética na União a fim de assegurar a 
realização do objectivo da União de 20% 
de poupança de energia primária até 2020, 
o que representa um consumo anual de 
energia primária de 1474 Mtep em 2020, e 
preparar a via para novas melhorias da 
eficiência energética para além dessa data.

Or. en
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Justificação

Uma vez que a questão de saber como medir a eficiência energética e os progressos rumo ao 
objectivo de 20% foi um dos principais pontos de impasse, afigura-se útil dizer explicitamente 
num artigo o que se entende por objectivo.

Alteração 50
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção da eficiência 
energética na União a fim de assegurar a 
realização do objectivo 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.

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção da eficiência 
energética na União a fim de assegurar a 
realização do objectivo da União de pelo 
menos 20% de poupança de energia 
primária até 2020 e preparar a via para 
novas melhorias da eficiência energética 
para 2025, 2030 e para além dessas datas.

Or. en

Alteração 51
Linda McAvan, Åsa Westlund

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

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção da eficiência 
energética na União a fim de assegurar a 
realização do objectivo 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.

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção da eficiência 
energética na União a fim de assegurar a 
realização do objectivo de 50% de 
poupança de energia primária até 2020 e 
preparar a via para novas melhorias da 
eficiência energética para além dessa data.

Or. en
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Justificação

A Directiva "Eficiência Energética" deve estabelecer um objectivo vinculativo de redução do 
consumo de energia em 25% até 2020 – em consonância com o parecer de 2010 de Comissão 
do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar sobre o Plano de Acção para a
Eficiência Energética.

Alteração 52
Anja Weisgerber, 

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

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção da eficiência 
energética na União a fim de assegurar a 
realização do objectivo 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.

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção da eficiência 
energética na União a fim de assegurar a 
realização, por meio de uma melhor 
eficiência energética, do objectivo da 
União de 20% de poupança de energia 
primária em relação às projecções para 
2020 e preparar a via para novas melhorias 
da eficiência energética para além dessa 
data.

Or. de

Justificação

A formulação do objectivo da directiva deve basear-se nas conclusões adoptadas pelos 
Chefes de Estado e de Governo no Conselho Europeu de Março de 2007.

Alteração 53
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

Estabelece regras destinadas a suprimir os 
obstáculos no mercado da energia e a 
ultrapassar as deficiências do mercado que 
impedem a eficiência no aprovisionamento 

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

e na utilização da energia, e prevê o 
estabelecimento de objectivos nacionais 
indicativos em matéria de eficiência 
energética para 2020.

Or. en

Justificação

Esta alteração traduz melhor a base jurídica e as conclusões do Conselho Extraordinário 
"Energia" de 4 de Fevereiro de 2011.

Alteração 54
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

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

Texto da Comissão Alteração

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 objectivos 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, e estabelece 
objectivos nacionais vinculativos em 
matéria de eficiência energética para 2020.

Or. en

Alteração 55
Theodoros Skylakakis

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

Texto da Comissão Alteração

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 

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 
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estabelecimento de objectivos nacionais 
em matéria de eficiência energética para 
2020.

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 objectivos 
nacionais em matéria de eficiência 
energética para 2020.

Or. el

Justificação

São necessárias directrizes para a implementação de políticas em que as deficiências do 
mercado são particularmente amplas e maciças, gerando elevados custos económicos, 
ambientais e sociais.

Alteração 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os edifícios de especial mérito 
arquitectónico, histórico ou cultural 
devem estar isentos dos requisitos 
mínimos estabelecidos pela presente 
directiva devido às suas características 
técnicas e estéticas. Portanto, os Estados-
Membros devem ter a liberdade de decidir, 
caso a caso, em consulta com peritos 
representativos do património cultural de 
cada país, em que circunstâncias um 
edifício específico desta natureza exigiria 
tal isenção.

Or. en

Alteração 57
Sabine Wils
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Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. «Economias de energia», a 
quantidade de energia economizada 
determinada pela medição e/ou estimativa 
do consumo antes e após a aplicação de 
uma ou mais medidas de melhoria da 
eficiência energética, garantindo 
simultaneamente a normalização das 
condições externas que afectam o 
consumo de energia;

Or. en

Alteração 58
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Serviço energético», os benefícios 
tangíveis, a utilidade ou as vantagens 
resultantes de uma combinação de energia 
com tecnologias e/ou acções 
energeticamente eficientes, as quais podem 
incluir a operação, a manutenção e o 
controlo necessários para a prestação do 
serviço, que seja realizado com base num 
contrato e que, em condições normais, 
tenha dado provas de conduzir a uma 
melhoria verificável e mensurável ou 
estimável da eficiência energética ou da 
poupança de energia primária;

3. «Serviço energético», os benefícios 
tangíveis, a utilidade ou as vantagens 
resultantes de uma combinação de energia 
com sistemas de gestão de energia e/ou 
tecnologias e/ou acções energeticamente 
eficientes, as quais podem incluir a 
operação, a manutenção e o controlo 
necessários para a prestação do serviço, 
que seja realizado com base num contrato e 
que, em condições normais, tenha dado 
provas de conduzir a uma melhoria 
verificável e mensurável ou estimável da 
eficiência energética ou da poupança de 
energia final;

Or. en

Alteração 59
Judith A. Merkies
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Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. «Organismos públicos», as «entidades 
adjudicantes» tal como definidas na 
Directiva 2004/18/CE;

4. «Organismos públicos», as «entidades 
adjudicantes» tal como definidas na 
Directiva 2004/18/CE e os organismos que 
proporcionam habitação no âmbito de um 
serviço de interesse geral caracterizado 
por uma renda regulamentada ou por um 
acesso mediante avaliação dos
rendimentos do inquilino;

Or. en

Alteração 60
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. «Organismos públicos», as «entidades 
adjudicantes» tal como definidas na 
Directiva 2004/18/CE;

4. «Organismos públicos», as «entidades 
adjudicantes» tal como definidas na 
Directiva 2004/18/CE com excepção das 
empresas municipais de habitação;

Or. de

Justificação

As empresas municipais de habitação não devem estar sujeitas à obrigação de modernização. 
Isto conduz a distorções de concorrência em detrimento das empresas públicas de habitação 
relativamente aos concorrentes privados no mercado imobiliário. As empresas municipais de 
habitação devem poder decidir por si próprias sobre obras de renovação economicamente 
viáveis, a fim de evitar aumentos de rendas insustentáveis e anti-sociais para os 
arrendatários de habitação municipal.

Alteração 61
Karl-Heinz Florenz
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Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 6-A (novo)

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 excepção 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.

Or. en

Justificação

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

Alteração 62
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. «Prestador de serviços energéticos», 
uma pessoa singular ou colectiva que 
fornece serviços energéticos ou outras 
medidas de melhoria da eficiência 
energética nas instalações de um 
consumidor final;

11. «Empresa de serviços energéticos
(ESCO)», uma pessoa singular ou 
colectiva que fornece serviços energéticos 
ou outras medidas de melhoria da 
eficiência energética nas instalações de um 
consumidor final;

(Esta alteração aplica-se a todo o texto.)

Or. en
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Justificação

O termo "ESCO" é uma nomenclatura aceite no mercado e utilizada por aqueles que 
oferecem serviços, clientes, decisores políticos e outras partes interessadas. A sua utilização 
também assegura a coerência na directiva e com outras peças de legislação da UE. Utilizar 
outro termo poderia causar confusão e daria margem a diferentes interpretações e abusos.

Alteração 63
Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. «Resposta à procura», alterações na 
utilização eléctrica por parte dos clientes 
finais/micro-produtores em relação ao seu 
consumo actual/normal/aos padrões de 
injecção, em resposta a alterações 
ocorridas nos preços da electricidade e/ou 
nos pagamentos de incentivos destinados 
a ajustar a utilização da electricidade, 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 electricidade 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 
integração das energias renováveis 
intermitentes.

Or. en

Justificação

A resposta à procura é um conceito-chave que deve ser definido na directiva, 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.
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Alteração 64
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. «Auditoria energética», um 
procedimento sistemático através do qual 
se obtêm conhecimentos adequados sobre o 
perfil actual de consumo de energia de 
um edifício ou de um conjunto de 
edifícios, de uma actividade 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», uma auditoria 
sistemática e de alta qualidade ao grau de 
investimento através da qual se obtêm 
conhecimentos adequados sobre o
desempenho energético efectivo de 
instalações industriais, de processos e 
edifícios industriais ou de serviços 
privados ou públicos. A auditoria
identifica e quantifica poupanças com boa 
relação custo-eficácia e faz recomendações 
relativas à realização destas poupanças e 
à melhoria do desempenho energético. 
Estes cálculos devem ter por base os
custos e benefícios relativos ao ciclo de 
vida, tendo simultaneamente em conta 
elementos variáveis como o 
comportamento do utilizador ou ocupante. 
Isto proporciona aos proprietários e 
gestores de instalações e edifícios, às 
empresas de serviços públicos, às 
empresas de serviços de energia e aos 
investidores um elevado nível de certeza 
sobre os custos do projecto e sobre o nível 
previsto de poupanças e riscos.

Or. en

Alteração 65
Frédérique Ries

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. «Auditoria energética», um 
procedimento sistemático através do qual 
se obtêm conhecimentos adequados sobre o 

12. «Auditoria energética», um 
procedimento sistemático através do qual 
se obtêm conhecimentos adequados sobre o 
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perfil actual de consumo de energia de um 
edifício ou de um conjunto de edifícios, de 
uma actividade 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;

perfil actual de consumo de energia de um 
edifício ou de um conjunto de edifícios, de 
uma actividade 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;

Or. en

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 66
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. «Contrato de desempenho energético», 
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 carácter 
financeiro;

13. «Contrato de desempenho energético», 
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 garantido de melhoria da eficiência 
energética definido contratualmente ou de 
outro critério acordado de desempenho 
energético, como as poupanças de carácter 
financeiro ou as poupanças em kilowatt-
hora;

Or. en

Justificação

A garantia que oferecem aquando da comercialização e venda de contratos de desempenho 
energético é uma parte importante de relação de uma ESCO com o cliente. Além disso, as 
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poupanças garantidas não são apenas de ordem financeira, incluindo também poupanças em 
quilowatt-hora.

Alteração 67
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. «Contrato de desempenho energético», 
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 
carácter financeiro;

13. «Contrato de desempenho energético», 
um acordo contratual celebrado entre o 
beneficiário e o fornecedor (normalmente 
uma 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;

Or. en

Alteração 68
Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 69
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 26

Texto da Comissão Alteração

26. «Rede de aquecimento e arrefecimento 
urbano eficiente», uma rede de 
aquecimento ou de arrefecimento urbano 
que utiliza, pelo menos, 50% de energias 
renováveis, de calor residual ou produzido 
por cogeração, ou a combinação de ambos, 
e com um factor de energia primária, tal 
como definido na Directiva 2010/31/UE, 
de pelo menos 0,8;

26. «Rede de aquecimento e arrefecimento 
urbano eficiente», uma rede de 
aquecimento ou de arrefecimento urbano 
que utiliza, pelo menos, 50% de energias 
renováveis, de calor residual ou produzido 
por cogeração, ou a combinação de ambos, 
ou com um factor de energia primária, tal 
como definido na Directiva 2010/31/UE, 
de pelo menos 0,8;

Or. pl

Alteração 70
Bas Eickhout

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 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.

Or. en

Alteração 71
Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 27-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

«Programa de resposta à procura», uma 
aplicação TIC que permite aos 
consumidores de energia ajustar a sua 
procura de electricidade às flutuações no 
preço ou no abastecimento;

Or. en

Alteração 72
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

27-A. «Renovação profunda», uma 
renovação energética global de um 
edifício ou conjunto de edifícios que 
permite melhorar o desempenho 
energético em, pelo menos, 75% 
comparativamente aos níveis registados 
antes da renovação.

Or. en

Alteração 73
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem fixar um 
objectivo nacional de eficiência 
energética, expresso como nível absoluto 
de consumo de energia primária em 2020. 
Ao fixar esse objectivo, os Estados-
Membros devem tomar em consideração o 

1. Todos os Estados-Membros devem 
assegurar que o seu nível absoluto de 
consumo de energia primária em 2020 
fique, pelo menos, abaixo do seu 
objectivo, tal como definido no anexo I.
Esses objectivos obrigatórios nacionais 
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objectivo da União de 20% de poupança de 
energia, as medidas previstas na presente 
directiva, as medidas adoptadas para 
alcançar os objectivos nacionais de 
poupança de energia adoptadas nos 
termos do artigo 4.º, n.º 1, da Directiva 
2006/32/CE, bem como outras medidas de 
promoção da eficiência energética nos 
Estados-Membros e a nível da União.

devem ser consentâneos com o objectivo 
da União de consecução de pelo menos
20% de poupança de energia, referido no 
artigo 1.º, que limita o consumo de 
energia primária da UE a um máximo de 
1353,50 Mtep em 2020, o que representa 
80% do consumo de energia em 2007.

Or. en

Alteração 74
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem fixar um 
objectivo nacional de eficiência energética, 
expresso como nível absoluto de consumo 
ou de energia final ou de energia primária 
em 2020. Ao fixar esse objectivo, os 
Estados-Membros devem tomar em 
consideração o objectivo da União de 20% 
de poupança de energia, as medidas 
previstas na presente directiva, as medidas 
adoptadas para alcançar os objectivos 
nacionais de poupança de energia 
adoptadas nos termos do artigo 4.º, n.º 1, 
da Directiva 2006/32/CE, bem como outras 
medidas de promoção da eficiência 
energética nos Estados-Membros e a nível 
da União. Devem ser consideradas, além 
disso, medidas que visem reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
aumentar a utilização de energias 
renováveis.

Or. fi

Justificação

A utilização de energia primária como um indicador de poupança de energia é problemática 
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e está em contradição com os objectivos da UE em matéria de energia renovável. Nos 
Estados-Membros que estão a aumentar a sua utilização de bioenergia, por exemplo, o 
consumo de energia primária pode aumentar porque a bioenergia tem um menor teor de 
energia do que os combustíveis fósseis.

Alteração 75
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem fixar um 
objectivo nacional de eficiência energética. 
Ao fixar esse objectivo, os Estados-
Membros devem tomar em consideração o 
objectivo da União de 20% de poupança de 
energia, as medidas previstas na presente 
directiva, as medidas adoptadas para 
alcançar os objectivos nacionais de 
poupança de energia adoptadas nos termos 
do artigo 4.º, n.º 1, da Directiva 
2006/32/CE, bem como outras medidas de 
promoção da eficiência energética nos 
Estados-Membros e a nível da União.

Or. en

Justificação

O enfoque deve ser colocado na eficiência energética e não na pura poupança absoluta, bem 
como no facto de o crescimento ser possível na economia da UE desde que assente em 
empresas altamente eficientes.

Alteração 76
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem fixar um 
objectivo nacional indicativo de eficiência 
energética para o consumo de energia 
primária em 2020. Ao fixar esse objectivo, 
os Estados-Membros devem tomar em 
consideração o grande objectivo da União 
para 2020 de um aumento de 20% da 
eficiência energética, as medidas previstas 
na presente directiva, as medidas adoptadas 
para alcançar os objectivos nacionais de 
poupança de energia adoptadas nos termos 
do artigo 4.º, n.º 1, da Directiva 
2006/32/CE, bem como outras medidas de 
promoção da eficiência energética nos 
Estados-Membros e a nível da União. Ao 
fixar os objectivos nacionais de eficiência 
energética, os Estados-Membros podem
ter em conta as circunstâncias nacionais 
que afectam o consumo de energia 
primária: alterações nas importações e 
exportações de energia, o 
desenvolvimento da utilização da 
biomassa, assim como a energia eólica e 
solar e a captura e armazenamento de 
carbono.

Or. en

Justificação

Esta alteração traduz melhor a base jurídica e as conclusões do Conselho Extraordinário 
"Energia" de 4 de Fevereiro de 2011, além de pretender reflectir também o princípio de que é 
a eficiência energética que gera poupanças de energia e não o inverso.

Alteração 77
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

um objectivo nacional vinculativo de 
eficiência energética, expresso como nível 
absoluto de consumo de energia primária 
em 2020. Estes objectivos devem ser 
fixados de acordo com a metodologia 
estabelecida no anexo I-A.

Or. en

Justificação

É já claro que o objectivo de 20% não será alcançado com base nos objectivos nacionais 
indicativos auto-seleccionados pelos Estados-Membros. Esperar até 2014 para o confirmar 
significa apenas mais tempo perdido. É necessário definir na directiva uma metodologia 
europeia sobre a forma de fixar os objectivos nacionais de modo a garantir que totalizem 
20%, e para que estes possam tornar-se objectivos vinculativos já aquando da entrada em 
vigor da directiva.

Alteração 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem fixar um 
objectivo nacional de eficiência energética, 
expresso como nível absoluto de consumo 
de energia primária em 2020. Ao fixar esse 
objectivo, os Estados-Membros devem 
tomar em consideração o objectivo da 
União de 20% de poupança de energia, as 
medidas previstas na presente directiva, as 
medidas adoptadas para alcançar os 
objectivos nacionais de poupança de 
energia adoptadas nos termos do 
artigo 4.º, n.º 1, da Directiva 2006/32/CE, 

1. A presente directiva estabelece 
objectivos nacionais vinculativos em 
matéria de eficiência energética, expresso 
como nível absoluto de consumo de 
energia primária nos anos de 2020, 2025 e 
2030. Conforme estabelecido no anexo I, 
estes objectivos nacionais assegurarão a 
realização do objectivo da União de 20% 
de poupança de energia em 2020 e além 
dessa data.
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bem como outras medidas de promoção 
da eficiência energética nos Estados-
Membros e a nível da União.

Or. en

Alteração 79
Linda McAvan, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem adoptar
um objectivo nacional vinculativo de 
eficiência energética, expresso como nível 
absoluto de consumo de energia primária 
em 2020. Estes objectivos devem, em 
conjunto, permitir à UE reduzir o seu 
consumo de energia primária em 25% até 
2020.

Or. en

Justificação

A Directiva "Eficiência Energética" deve estabelecer um objectivo vinculativo de redução do 
consumo de energia em 25% até 2020 – em consonância com o parecer de 2010 de Comissão 
do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar sobre o Plano de Acção para a 
Eficiência Energética.

Alteração 80
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. Até 30 de Junho de 2013, o mais tardar, 
os Estados-Membros devem acordar em 
objectivos nacionais de eficiência 
energética, com base numa proposta da 
Comissão, tendo em conta a metodologia 
prevista no anexo I-A, a fim de assegurar 
a realização do objectivo da União de 20% 
de poupança de energia primária até
2020, o que implica uma redução do 
consumo de energia primária da União de 
368 Mtep em 2020. Os objectivos 
nacionais de eficiência energética devem 
ser expressos como nível absoluto de 
consumo de energia primária em 2020 e
devem tomar em consideração as medidas 
previstas na presente directiva, as medidas 
adoptadas para alcançar os objectivos 
nacionais de poupança de energia 
adoptadas nos termos do artigo 4.º, n.º 1, 
da Directiva 2006/32/CE, bem como outras 
medidas de promoção da eficiência 
energética nos Estados-Membros e a nível 
da União.

Or. en

Alteração 81
Richard Seeber, Peter Liese

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as políticas e as medidas 
sejam aplicadas de modo a permitir o 
cumprimento dos objectivos nacionais de
eficiência energética estabelecidos em 
conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo.

Or. en
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Alteração 82
Linda McAvan, Pavel Poc, Åsa Westlund, Kriton Arsenis

Proposta de directiva
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 objectivo de 20% de 
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 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

Suprimido

Or. en

Alteração 83
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta de directiva
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 objectivo de 20% de 
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 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

Suprimido

Or. en
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Alteração 84
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta de directiva
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 objectivo de 20% de 
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 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

2. Os Estados-Membros devem introduzir 
medidas para assegurar que o seu 
consumo de energia primária seja igual ou 
inferior a uma trajectória linear anual 
para o objectivo de 2020 constante do 
anexo I.

Or. en

Alteração 85
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
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 objectivo de 20% de 
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 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

2. Até 30 de Junho de 2014, ou o mais 
tardar quando se encontrarem disponíveis 
estatísticas actualizadas e fiáveis, a 
Comissão deve avaliar a probabilidade de a 
União vir a alcançar o seu objectivo de 
20% de 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 objectivos nacionais a que se refere o 
n.º 1 e a avaliação a que se refere o 
artigo 19.º, n.º 4.

Or. fi
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Justificação

As estatísticas do Eurostat são produzidas com um atraso de dois a três anos, pelo que em
2014 não estarão suficientemente actualizadas para medir o impacto da Directiva "Eficiência 
Energética" em termos de consumo de energia.

Alteração 86
Holger Krahmer

Proposta de directiva
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 objectivo de 20% de 
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 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

2. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União vir 
a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, 
tendo em conta a soma dos objectivos 
nacionais a que se refere o n.º 1 e a 
avaliação a que se refere o artigo 19.º, n.º 
4.

Or. en

Justificação

A poupança prevista de 368 Mtep em termos de eficiência energética anual não será o 
objectivo adequado, seja no caso de um menor ou de um maior crescimento do que o
actualmente assumido para a economia da UE. É necessária uma adaptação ao longo dos 
anos a fim de racionalizar o objectivo e as medidas políticas conexas.

Alteração 87
Oreste Rossi

Proposta de directiva
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 objectivo de 20% de 

2. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve avaliar se a União está no bom 
caminho para alcançar o seu grande
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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 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

objectivo para 2020 de um aumento de 
20% da eficiência energética, que implica 
uma redução do consumo de energia 
primária da União de 368 Mtep em 2020, 
tendo em conta a soma dos objectivos 
nacionais a que se refere o n.º 1 e a 
avaliação a que se refere o artigo 19.º, n.º
7.

Or. en

Justificação

Esta alteração traduz melhor a base jurídica e as conclusões do Conselho Extraordinário 
"Energia" de 4 de Fevereiro de 2011, além de pretender reflectir também o princípio de que é 
a eficiência energética que gera poupanças de energia e não o inverso.

Alteração 88
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta de directiva
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 objectivo de 20% de 
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 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

2. Os Estados-Membros estão obrigados a 
cumprir as suas obrigações em matéria de 
poupança de energia, estabelecidas no 
anexo I, não só mediante a aplicação de 
medidas prescritas pela presente directiva, 
mas também através de medidas 
nacionais, regionais e locais.

Or. en

Alteração 89
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2
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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 objectivo de 20% de 
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 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

2. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União vir 
a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020.

Or. pl

Alteração 90
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Até 31 de Dezembro de 2013, a Comissão 
deve estabelecer, por meio de actos 
delegados em conformidade com o artigo 
18.º, uma metodologia comum e eficaz em 
termos de custos para monitorização e 
verificação das poupanças de energia, o 
que permitirá quantificar os esforços dos 
Estados-Membros numa base equivalente, 
baseando-se em indicadores estatísticos 
disponíveis.

Or. en

Alteração 91
Bas Eickhout

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Renovação do parque imobiliário

1. Os Estados-Membros devem procurar 
reduzir, até 31 de Dezembro de 2050, o 
consumo de energia dos edifícios já 
existentes em 80% em relação aos níveis 
de 2010.
2. Como parte dos planos nacionais 
referidos no artigo 9.º da Directiva 
2010/31/UE, e sem prejuízo do n. º 1 do 
referido artigo, os Estados-Membros 
devem desenvolver programas e políticas 
para renovar o parque imobiliário 
existente, a fim de realizar o objectivo a 
que se refere o n. º 1.
Os programas devem incluir objectivos de 
renovação profunda para 2020, 2030 e 
2040, diferenciados por categoria de 
construção.
Os Estados-Membros devem tornar 
públicos estes programas até 1 de Janeiro 
de 2014.

Or. en

Alteração 92
Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Parque imobiliário

1. Os Estados-Membros devem procurar 
reduzir o consumo de energia nos seus 
edifícios em 80% em relação aos níveis de 
2010.
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2. Até 1 de Janeiro de 2013, os Estados-
Membros devem desenvolver roteiros 
nacionais sobre a forma de realizar o 
objectivo a que se refere o n.º 1. Estes 
devem incluir, pelo menos:
a) Objectivos intermédios para a redução 
do consumo de energia no parque 
imobiliário até 2020, 2030 e 2040,
b) Estratégias e medidas sobre a forma de 
realizar os objectivos a que se refere o 
n.º 2-A.
c) Estratégias e medidas sobre a forma de 
prestar apoio aos inquilinos e de lhes 
permitir o controlo sobre o seu consumo 
de energia e de garantir que os benefícios 
das medidas de eficiência energética 
superem os custos.
d) Estratégias e medidas sobre a forma de 
melhorar a eficiência energética na 
habitação social.

Or. en

Alteração 93
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-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 
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níveis de 2010, essencialmente mediante 
renovações profundas.
3. As estratégias nacionais devem incluir 
também os seguintes objectivos 
intermédios:
a) A redução, até 31 de Dezembro de 
2030, do consumo energético do parque 
imobiliário existente em 30% 
comparativamente aos níveis de 2010.
b) A redução, até 31 de Dezembro de 
2040, do consumo energético do parque 
imobiliário existente em 60% 
comparativamente aos níveis de 2040.
4. Os Estados-Membros podem adoptar 
abordagens diferenciadas para edifícios 
comerciais, residenciais e públicos, 
podendo começar por centrar-se primeiro 
nos edifícios com pior desempenho.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem definir estratégias nacionais globais para reduzir o consumo de 
energia dos edifícios já existentes numa perspectiva de longo prazo.

Alteração 94
Kriton Arsenis

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-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 
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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 objectivos 
intermédios:
a) A redução, até 31 de Dezembro de 
2030, do consumo energético do parque 
imobiliário existente em 30% 
comparativamente aos níveis de 2010.
b) A redução, até 31 de Dezembro de 
2040, do consumo energético do parque 
imobiliário existente em 60% 
comparativamente aos níveis de 2040.
4. Os Estados-Membros podem adoptar 
abordagens diferenciadas para edifícios 
comerciais, residenciais e públicos, 
podendo começar por centrar-se primeiro 
nos edifícios com pior desempenho.

Or. en

Alteração 95
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º 
da Directiva 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 Directiva 2010/31/UE. Essa 

Suprimido



PE475.843v02-00 56/116 AM\882704PT.doc

PT

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 Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Alteração 96
Bas Eickhout

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 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 Directiva 
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 Directiva 
2010/31/UE.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os 
Estados-Membros devem assegurar que, a 
partir de 1 de Janeiro de 2014, uma taxa de 
3% da área construída total que seja 
propriedade dos seus organismos públicos
ou esteja por eles ocupada seja 
anualmente sujeita a uma renovação 
profunda. Essa taxa de 3% será calculada 
sobre a área construída total que seja 
propriedade dos organismos públicos do 
Estado-Membro em causa ou esteja por 
eles ocupada 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 Directiva 2010/31/UE.

Or. en
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Alteração 97
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º 
da Directiva 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 Directiva 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 Directiva 2010/31/UE.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, a partir de 1 de Janeiro de 2014, o 
sector público em todos os países possa
aplicar sistematicamente medidas sólidas 
e com uma boa relação custo-eficácia em 
matéria de poupança de energia e 
eficiência energética. Este objectivo pode 
ser alcançado no âmbito de programas ou 
acordos nacionais para promover 
auditorias energéticas aos edifícios que 
sejam propriedade de organismos públicos
ou a outras actividades e de medidas de 
renovação a implementar com base nessas 
auditorias. Entre as medidas com uma 
boa relação custo-eficácia podem incluir-
se, por exemplo, a promoção da 
monitorização do consumo ou a melhoria 
dos sistemas de gestão de energia e da 
eficiência do espaço.

Or. fi

Justificação

A directiva relativa à eficiência energética deve incentivar também a eficácia dos custos. As 
finanças públicas dos Estados-Membros não podem suportar obras de renovação 
desnecessárias e ineficazes do ponto de vista dos custos. Às revisões de rotina efectuadas 
durante a vida útil de um edifício devem estar associadas obras de renovação mais amplas 
para efeitos de eficiência energética.

Alteração 98
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 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 Directiva 
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 Directiva 
2010/31/UE.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 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 1% 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 Directiva 
2010/31/UE. Essa taxa de 1% será 
calculada sobre a área construída total com 
uma área útil total superior a 500 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 Directiva 
2010/31/UE.

Or. en

Alteração 99
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 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 Directiva 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 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, ou por eles 
seja ocupada, a fim de cumprir, pelo 
menos, os requisitos mínimos de 
desempenho energético estabelecidos por 
cada Estado-Membro em aplicação do 



AM\882704PT.doc 59/116 PE475.843v02-00

PT

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 Directiva 
2010/31/UE.

artigo 4.º da Directiva 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, ou por eles seja ocupada, 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 Directiva 
2010/31/UE.

Or. en

Justificação

Em muitos países, os organismos públicos arrendam edifícios ao sector privado.

Alteração 100
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 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 Directiva 
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 Directiva 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 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 Directiva 
2010/31/UE, desde que esteja assegurado 
financiamento suficiente. 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 
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2010/31/UE. aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE.

Or. en

Alteração 101
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 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 Directiva 
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 Directiva 
2010/31/UE.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 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 2% 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 Directiva 
2010/31/UE. Essa taxa de 2% será 
calculada sobre a área construída total com 
uma área útil total superior a 500 m² e, 
após 9 de Julho de 2015, 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 
Directiva 2010/31/UE.

Or. pl

Alteração 102
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 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 Directiva 
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 Directiva
2010/31/UE.

1. Para alcançar o objectivo indicativo a 
longo prazo mencionado no artigo 3.º-A e 
sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os 
Estados-Membros devem implementar 
roteiros nacionais dedicados com vista à 
renovação dos edifícios que sejam
propriedade dos organismos públicos ou 
sejam por eles ocupados. Estes roteiros 
garantirão a medição das reduções do 
consumo de energia fornecida ou final 
(kWh e kWh/m² ou equivalente), tal como 
definido na Directiva 2010/31 UE, Anexo 
I, de pelo menos 20%, 40% e 80% até 
2020, 2030 e 2045, respectivamente. 

Enquanto parte destes planos, todos os 
edifícios que sejam propriedade das 
autoridades nacionais, regionais e locais 
ou sejam por elas ocupados, estão sujeitos 
- a partir de 1 de Janeiro de 2014 - a 
trabalhos de modernização periódicos 
(por exemplo, devido à idade, fraca 
qualidade ou mau desempenho) serão 
igualmente sujeitos a renovação 
energética com vista a redução do 
consumo de energia acima referido. 
2. Ao preencherem os requisitos
estabelecidos no n.º 1, os Estados-
Membros devem assegurar a realização de 
profundas renovações sempre que tal seja 
tecnicamente exequível, começando 
primeiro pelos edifícios com pior 
desempenho e englobando todas as 
medidas economicamente justificáveis. 
Estas renovações devem ser efectuadas a 
um ritmo e com uma profundidade que dê 
origem a um aumento do desempenho 
anual cumulativo de energia de pelo 
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menos 3,5% em média por ano pelo 
parque dos edifícios públicos na sua 
totalidade até 2030, e anos seguintes.

Or. en

Alteração 103
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 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 Directiva 
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 Directiva 
2010/31/UE..

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 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 2% 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 Directiva 
2010/31/UE. Essa taxa de 2% 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 Directiva 
2010/31/UE. Os Estados-Membros podem 
decidir que a área útil total de edifícios 
públicos, no caso de os requisitos 
nacionais mínimos estabelecidos no 
artigo 4.º da Directiva 2010/31/UE sobre o 
ciclo de vida económico estimado de um 
edifício não apresentarem uma boa 
relação custo-eficácia, não seja incluída 
na taxa de renovação.

Or. de



AM\882704PT.doc 63/116 PE475.843v02-00

PT

Justificação

De acordo com a Comissão, a obrigação de renovação "não conduz a poupanças de energia 
particularmente elevadas" (p. 4 do resumo da avaliação de impacto da Comissão). A esta 
contrapõem-se os consideráveis encargos financeiros das finanças públicas. A obrigação de 
renovação pode levar à renovação obrigatória, algo que é de valor ambiental e económico 
duvidoso e poderia comprometer o objectivo europeu de poupança de energia, dado que o 
financiamento iria então faltar para outras áreas.

Alteração 104
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 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 Directiva 
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 Directiva 
2010/31/UE.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 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 Directiva 
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 Directiva 
2010/31/UE.

Os Estados-Membros devem prever a 
aplicação de medidas relativas à 
envolvente do edifício, ao equipamento de 
construção, ao funcionamento e à 
manutenção e ao comportamento dos 
consumidores. Tal incluirá a ligação a 
redes eficientes de aquecimento urbano, 
desde que técnica e economicamente 
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viáveis (para edifícios que estão a ser 
renovados e quando as suas instalações 
de aquecimento necessitam de ser 
modernizadas).

Or. en

Alteração 105
Frédérique Ries

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 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 Directiva 
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 Directiva 
2010/31/UE.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 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 Directiva 
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 Directiva 
2010/31/UE. 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. 

Or. en
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Alteração 106
Frédérique Ries

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

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que as medidas de 
eficiência energética incidam sobre 
edifícios públicos, tais como centros de 
dia, jardins de infância ou escolas, deve 
ser realizada uma avaliação do impacto 
sobre a saúde.

Or. en

Justificação

As crianças são particularmente sensíveis aos efeitos potencialmente nocivos da insuficiente 
qualidade do ar em recintos fechados. Para que possam ser tomadas medidas de eficiência 
energética em edifícios públicos onde estas passam bastante tempo, deverá ser realizada uma 
avaliação do impacto sobre a saúde com vista a examinar potenciais riscos e decidir sobre 
medidas que conciliem a eficiência energética com as necessidades de qualidade do ar em 
recintos fechados.

Alteração 107
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem decidir 
não estabelecer ou não aplicar os 
requisitos a que se refere o n.º 1 a 
edifícios oficialmente protegidos como 
parte de um ambiente classificado ou 
devido ao seu valor arquitectónico ou 
histórico especial, na medida em que o 
cumprimento de certos requisitos mínimos 
de desempenho energético poderia alterar 
de forma inaceitável o seu carácter ou o 
seu aspecto.
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Or. en

Alteração 108
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem autorizar 
os respectivos 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.

Suprimido

Or. fi

Justificação

Se a percentagem de renovação obrigatória for retirada do n.º 1 do artigo 4.º, o n.º 2 torna-se 
supérfluo.

Alteração 109
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem autorizar 
os respectivos 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.

Suprimido

Or. en
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Justificação

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

Alteração 110
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem autorizar 
os respectivos 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 respectivos 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 
e/ou seguintes.

Or. pl

Alteração 111
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem autorizar 
os respectivos 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 respectivos 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.

Or. de
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Justificação

Uma taxa de renovação anual fixa é inflexível e irrealista. Os organismos públicos devem ter 
a possibilidade de distribuir os trabalhos de renovação ao longo de um período de vários 
anos, de modo a que a média da taxa de renovação seja atingida ao longo desse período.

Alteração 112
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 – parte 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, indicando:

Suprimido

a) A área construída em m2; e
b) O desempenho energético de cada 
edifício.

Or. en

Justificação

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

Alteração 113
Bas Eickhout

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do n.º 1, até 1 de Janeiro de 3. Para efeitos do n.º 1, até 1 de Janeiro de 



AM\882704PT.doc 69/116 PE475.843v02-00

PT

2014 os Estados-Membros devem 
estabelecer e colocar à disposição do 
público um inventário dos edifícios que são
propriedade dos seus organismos públicos, 
indicando:

2014 os Estados-Membros devem 
estabelecer e colocar à disposição do 
público um inventário dos edifícios que são 
propriedade dos seus organismos públicos,
ou por eles são ocupados, indicando: 

Or. en

Alteração 114
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 – parte 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, 
indicando:

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 
com uma área útil total, como referido no 
n.º 1, contendo os seguintes dados:

Or. en

Alteração 115
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A área construída em m2; e Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 116
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A área construída em m2; e a) A área útil em m2;

Or. en

Alteração 117
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O desempenho energético de cada 
edifício.

Suprimido

Or. en

Alteração 118
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O desempenho energético de cada 
edifício.

b) O desempenho energético de cada 
edifício; e

Or. en
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Justificação

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

Alteração 119
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) o uso das ESCO e dos contratos de 
desempenho energético.

Or. en

Alteração 120
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A compilação de tais inventários não 
poderá, contudo, aplicar-se a edifícios 
importantes para a segurança nacional 
ou, por exemplo, a edifícios que sejam 
propriedade das forças armadas.

Or. fi

Justificação

Por razões de segurança nacional, é importante que edifícios que sejam propriedade, por 
exemplo, das forças armadas, sejam excluídos do âmbito de tais inventários.
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Alteração 121
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Como abordagem alternativa para os 
n.os 1 e 2, os Estados-Membros podem 
tomar outras medidas para conseguir uma 
melhoria anual equivalente do 
desempenho energético dos edifícios 
pertencentes aos seus organismos 
públicos, tal como previsto no n.º 1. Os 
Estados-Membros podem dar prioridade à 
renovação dos edifícios pertencentes aos 
seus organismos públicos, com base na 
melhoria, a partir de uma boa relação 
custo-eficácia, do desempenho energético 
do seu parque imobiliário. Para efeitos da 
presente abordagem alternativa, estes 
podem estimar a poupança de energia que 
resultaria dos n.os 1 e 2 usando valores-
padrão apropriados para o consumo de 
energia de um edifício antes e depois da 
renovação.
Os Estados-Membros que optem por uma 
abordagem alternativa devem comunicar 
à Comissão, até 1 de Janeiro de 2014, o 
mais tardar, as medidas alternativas que 
planeiam adoptar e devem mostrar como 
pretendem alcançar uma melhoria 
equivalente do desempenho energético 
dos edifícios pertencentes aos seus 
organismos públicos.

Or. en

Alteração 122
Rolandas Paksas

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem incentivar 
os organismos públicos a:

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organismos públicos:

Or. en

Alteração 123
Frédérique Ries

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 124
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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 
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de construção.

Or. fi

Justificação

Os materiais de construção constituem também um factor decisivo na medida em que uma 
parte cada vez mais substancial do consumo total de energia por parte dos edifícios surge na 
fase de construção. Promover a utilização de materiais de construção ecológicos e de baixa 
emissão, tais como a madeira, reduziria a carga ambiental resultante da construção.

Alteração 125
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Instituir contratos para serviços de 
energia destinados a manter ou melhorar 
a eficiência energética a longo prazo, 
incluindo contratos de desempenho 
energético.

Or. en

Alteração 126
Rolandas Paksas

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O conteúdo e a forma destes planos 
devem ser definidos a nível nacional, 
sendo desenvolvidos e adoptados a nível 
regional e local, havendo uma adaptação 
às especificidades dos organismos 
públicos.

Or. en
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Alteração 127
Frédérique Ries

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Os Estados-Membros devem 
incentivar o desenvolvimento de critérios 
com vista a edifícios dotados de eficiência 
energética e de características de respeito 
pela saúde, listas de controlo, campanhas 
de informação e intercâmbio de boas 
práticas.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento de critérios, listas de controlo e o intercâmbio de boas práticas deve ser 
facilitado com vista à criação de edifícios que sejam simultaneamente dotados de eficiência 
energética e de características de respeito pela saúde.

Alteração 128
Rolandas Paksas

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Os planos de eficiência energética 
adoptados pelos organismos públicos 
locais e regionais devem ser juridicamente 
vinculativos.

Or. en

Alteração 129
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Jo Leinen, Sophie Auconie
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Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem elaborar 
roteiros nacionais para fornecer detalhes 
sobre as estratégias nacionais com vista à 
redução de emissões de carbono do 
parque imobiliário em 80%, em 2050, por 
comparação com os níveis de 1990. Estes 
roteiros nacionais devem ser adoptados 
em 1 de Janeiro de 2014 (para edifícios 
públicos), 1 de Janeiro de 2015 (para 
edifícios comerciais) e 1 de Janeiro de 
2017 (para edifícios privados) e irão 
também estabelecer objectivos intermédios 
para o consumo médio de energia do 
parque imobiliário em 2020, 2030 e 2040.

Or. en

Justificação

O parque imobiliário privado também deve ser abrangido pela presente directiva, mas não 
sob a forma de um objectivo rígido em termos absolutos. Os Estados-Membros devem poder 
usar de flexibilidade para atingir o objectivo.

Alteração 130
Theodoros Skylakakis

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Qualquer acção especificada no 
artigo 4.º deve ser acompanhada de um 
estudo de viabilidade, apresentando os 
resultados financeiros do investimento, 
tendo em conta a utilização actual e a 
possível utilização futura do edifício 
público em questão.

Or. el
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Justificação

Em período de austeridade, todas as decisões relacionadas com os orçamentos públicos, 
devem ser económica e ambientalmente racionais e não pode haver quaisquer casos em que 
empresas específicas adquiram vantagens monopolistas sem que tal facto proporcione 
benefícios adicionais em termos do interesse público.

Alteração 131
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 5 – parágrafo 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 assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, tendo em 
conta uma boa relação custo-eficácia, a 
viabilidade económica, a adequação 
técnica, bem como a existência de 
suficiente concorrência, como referido no 
anexo III.

Or. en

Alteração 132
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 5 – parágrafo 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 assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, numa boa 
relação custo-eficácia, como referido no 
anexo III.

Or. en
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Alteração 133
Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 5 – parágrafo 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 assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, como 
referido no anexo III. Neste contexto, será 
tida em conta uma boa relação custo-
eficácia, a viabilidade económica, a 
adequação técnica, bem como a existência 
de suficiente concorrência.

Or. de

Justificação

Os contratos públicos devem por ter em conta outros factores para além da eficiência 
energética, permitindo assim avaliar correctamente os critérios de selecção nos casos 
individuais.

Alteração 134
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 5 – parágrafo 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 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 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).

Or. en

Alteração 135
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 5 – parágrafo 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 incentivar os 
organismos públicos a adquirirem apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética.

Or. en

Justificação

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

Alteração 136
Theodoros Skylakakis

Proposta de directiva
Artigo 5 – parágrafo 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 assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, como 
referido no anexo III, desde que o custo 
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adicional envolvido na aquisição em 
questão constitua uma decisão eficiente 
em termos financeiros, tendo em conta a 
eficiência financeira da aquisição sob o 
ponto de vista do investimento e do 
benefício em reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa.

Or. el

Justificação

Em período de austeridade, todas as decisões relacionadas com os orçamentos públicos, 
devem ser económica e ambientalmente racionais e não pode haver quaisquer casos em que 
empresas específicas adquiram vantagens monopolistas sem que tal facto proporcione 
benefícios adicionais em termos do interesse público.

Alteração 137
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 5 – parágrafo 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 assegurar 
que, na medida do possível, os organismos 
públicos adquiram apenas produtos, 
serviços e edifícios com elevadas normas 
de eficiência energética, como referido no 
anexo III.

Or. fr

Alteração 138
Richard Seeber

Proposta de directiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido
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Or. en

Alteração 139
Bas Eickhout

Proposta de directiva
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 actividade 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 actividade no território do 
Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual cumulativa de energia para 
utilização final igual a pelo menos 2% das 
suas vendas anuais, em volume, de energia 
calculada com base na média do último 
período de três anos nesse Estado-
Membro. Esta quantidade de poupança de 
energia é alcançada pelas partes sujeitas a 
obrigação tendo em conta as poupanças 
dos consumidores finais.

Or. en

Alteração 140
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
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 actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. O regime também pode 
assumir a forma de um regime de 
eficiência energética baseado num acordo 
alternativo, tal como referido no n.º 9, nos 
moldes daqueles que já são utilizados em 
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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. 

muitos Estados-Membros. Esse regime, ou 
regimes alternativos, tal como referido no 
n.º 9, deve assegurar que todos os 
distribuidores de energia ou todas as 
empresas de venda de energia a retalho que 
exercem a sua actividade no território do 
Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia, a determinar por cada 
Estado-Membro de acordo com o seu 
"ponto de partida" em termos de 
eficiência energética, 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. Os 
Estados-Membros podem cumprir uma 
obrigação de poupança de energia, total 
ou parcialmente, por meio de um regime 
de obrigação de eficiência energética 
baseado num acordo alternativo, 
incluindo os pontos onde os consumidores 
finais de energia são directamente 
afectados.

Or. fi

Justificação

Muitos Estados-Membros já têm em funcionamento regimes eficazes de eficiência energética 
com base num acordo. A directiva referente à eficiência de energia deve permitir esses 
regimes bem-sucedidos em vez de obrigar os Estados-Membros a configurarem novos. Os 
Estados-Membros devem estabelecer os seus objectivos de poupança anual, com base nos 
seus pontos de partida em termos dos regimes de eficiência de energia escolhidos e numa 
perspectiva de atingirem os seus objectivos nacionais referidos no artigo 3.º.

Alteração 141
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
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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 actividade 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.

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 actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia enquanto quota das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, enquanto 
contributo para o objectivo nacional tal 
como estabelecido no âmbito do artigo 3.º 
da presente directiva, tendo em conta o 
objectivo da União de 20% de poupança 
de energia até 2020. Esta quantidade de 
poupança de energia é alcançada pelas 
partes sujeitas a obrigação tendo em conta 
as poupanças dos consumidores finais. O 
objectivo de poupança de energia será 
introduzido gradualmente e com níveis 
iniciais diferenciados a nível nacional, de 
modo a ter plenamente em conta acções 
iniciais e resultados alcançados até ao 
momento, incluindo medidas de eficiência 
já adoptadas no sector dos combustíveis.
As medidas que têm em vista poupanças a 
longo prazo ou programas estruturados 
propostos pelos operadores em matéria de 
eficiência energética devem ser 
incentivadas por meio de benefícios 
fiscais ou de um tratamento fiscal 
específico.

Or. en

Justificação

A alteração visa introduzir o princípio da flexibilidade e da subsidiariedade. A abordagem de 
"tamanho único" não é aconselhável na implementação de objectivos ambiciosos em termos 
de eficiência energética. Os Estados-Membros estabelecerão um objectivo de eficiência 
energética de acordo com circunstâncias nacionais específicas, tais como o cenário 
energético, o consumo de energia primária, as acções iniciais e os progressos entretanto 
obtidos na implementação de políticas de eficiência energética. Os Estados-Membros devem 
estabelecer as medidas mais adequadas para alcançar este objectivo. A directiva sobre a 
qualidade dos combustíveis e o RCLE já prevêem objectivos rigorosos de eficiência para os 
combustíveis.
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Alteração 142
Holger Krahmer

Proposta de directiva
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 actividade 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. Para poder alcançar os objectivos 
mencionados no n.º 1 do artigo 3.º, os 
Estados-Membros podem estabelecer um 
regime de eficiência energética. Esse 
regime deve assegurar que as partes 
sujeitas a obrigação atinjam uma 
poupança anual de energia entre os
consumidores finais.

Or. en

Justificação

O objectivo nacional proposto de 1,5% não leva em conta os aumentos de eficiência 
energética obtidos anteriormente em alguns Estados-Membros (acções iniciais).

Alteração 143
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
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 actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 

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 actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
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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. 

anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais. Os Estados-Membros 
aplicarão este regime a todos os sectores.

Or. en

Justificação

A eficiência energética apresenta uma melhor relação custo-eficácia se todos os sectores 
estiverem envolvidos. No caso dos transportes, a electro-mobilidade poderia contribuir 
bastante para a eficiência energética.

Alteração 144
Oreste Rossi

Proposta de directiva
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 actividade 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 ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia enquanto quota 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. O objectivo de 
poupança de energia será introduzido 
gradualmente e com níveis iniciais 
diferenciados a nível nacional, de modo a 
ter plenamente em conta acções iniciais e 
resultados alcançados até ao momento, 
incluindo medidas de eficiência já 
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adoptadas no sector dos combustíveis.
As medidas que têm em vista poupanças a 
longo prazo ou programas estruturados, 
propostos pelos operadores, em matéria de 
eficiência energética devem ser 
incentivadas por meio de benefícios 
fiscais ou de um tratamento fiscal 
específico.

Or. en

Justificação

A alteração visa introduzir o princípio da flexibilidade e da subsidiariedade. A abordagem de 
"tamanho único" não é aconselhável na implementação de objectivos ambiciosos em termos 
de eficiência energética. Os Estados-Membros estabelecerão um objectivo de eficiência 
energética de acordo com circunstâncias nacionais específicas, tais como o cenário 
energético, o consumo de energia primária, as acções iniciais e os progressos entretanto 
obtidos na implementação de políticas de eficiência energética. Os Estados-Membros devem 
estabelecer as medidas mais adequadas para alcançar este objectivo. A directiva sobre a 
qualidade dos combustíveis e o RCLE já prevêem objectivos rigorosos de eficiência para os 
combustíveis. 

Alteração 145
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
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 actividade 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 

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 actividade 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. 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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consumidores finais. 

Or. en

Justificação

A obrigação proposta de poupanças anuais de 1,5% deve aplicar-se à economia como um 
todo, e o sector dos transportes, que detém um potencial económico de poupança que é 
significativo, mas ainda não se encontra realizado, deve portanto ser incluído.

Alteração 146
Miroslav Ouzký

Proposta de directiva
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 actividade 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 ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia estabelecida pelo Estado-
Membro como uma percentagem 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 
distribuidores e dos consumidores finais. 
Esta economia anual de energia dará 
origem à consecução do objectivo definido 
no n.º 2 do artigo 3.º.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser capazes de definir seu próprio objectivo nacional, incluindo 
os esforços de poupança, anteriores e em curso, o que incorpora outros significativos 
factores internos (o seu potencial no avanço da tecnologia e no desempenho económico) e 
externos (crescimento económico e actividades industriais), em vez de definir um objectivo de 
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poupança de tamanho único a nível da UE. Desta forma será possível realizar o objectivo 
global da directiva (artigo 3.º) e considerar as suas especificidades nacionais em termos de 
eficiência energética.

Alteração 147
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
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 actividade 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. Os Estados-Membros serão obrigados a 
configurar regimes de incentivo com vista 
a aumentar a eficiência energética entre 
os consumidores finais, de modo a atingir
uma poupança anual de energia igual a 
1,5% das vendas, em volume, de energia 
no ano anterior nesse Estado-Membro.

Or. de

Justificação

Deve ser possível que os Estados-Membros alcancem o objectivo obrigatório de 1,5% de 
poupança de energia entre os consumidores finais por meio de outras formas além dos 
regimes de obrigação de eficiência energética.

Alteração 148
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
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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 actividade 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.

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 actividade 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 e vendida 
a instalações RCLE. Esta quantidade de 
poupança de energia é alcançada pelas 
partes sujeitas a obrigação tendo em conta 
as poupanças dos consumidores finais ou 
através de uma poupança equivalente de 
energia primária na cadeia de 
abastecimento.

Or. en

Alteração 149
Rolandas Paksas

Proposta de directiva
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 actividade 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 ou tomar outras medidas para 
obter poupanças de energia junto dos seus 
consumidores finais. Ou o regime ou 
outras medidas devem assegurar que todos 
os distribuidores de energia ou todas as 
empresas de venda de energia a retalho ou 
outras partes relevantes que exercem a sua 
actividade no território do Estado-Membro 
tomem medidas que representem uma 
poupança de energia equivalente [ajustada
a anos dentro da média e outros factores 
relevantes como o crescimento 
económico] a 4,5% das suas vendas ou da 
sua distribuição, em volume, de energia, 
nos últimos três anos nesse Estado-
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Membro. 
Os Estados-Membros podem incluir 
medidas do sector dos transportes nos 
seus regimes nacionais.

Or. en

Alteração 150
Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A venda ou a distribuição de produtos 
energéticos não pode resultar em 
obrigações de poupança de energia nos 
termos do n.º 1 do presente artigo, se
- estes forem produtos derivados de 
energia ou produtos energéticos 
provenientes da valorização energética; 
ou
- estes forem distribuídos ou vendidos 
predominantemente a locais de consumo 
próprios ou a filiais; ou 
- estes forem conduzidos dentro de 
"sistemas de distribuição fechados".

Or. en

Justificação

Os sítios industriais, comerciais ou de serviços partilhados, designadamente estações de 
caminho-de-ferro, aeroportos, hospitais ou certos sítios de implantação de indústrias, podem 
incluir redes de distribuição fechadas em virtude da natureza especializada das suas 
actividades. A sua principal função é usar a energia que é obtida através do processo 
industrial e não o abastecimento de energia enquanto tal. Por conseguinte, é do seu próprio 
interesse aumentar a eficiência existente.

Alteração 151
Vladko Todorov Panayotov
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Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exprimir, 
em termos de consumo de energia final ou 
primária, a quantidade de poupanças de 
energia exigida a cada parte sujeita a 
obrigação. O método escolhido para 
exprimir a quantidade exigida de 
poupanças de energia deve ser também 
utilizado para o cálculo das poupanças 
declaradas pelas partes sujeitas a 
obrigação. Aplicam-se os factores de 
conversão indicados no anexo IV. 

2. Os Estados-Membros devem exprimir, 
em termos de consumo de energia final ou 
primária, a quantidade de poupanças de 
energia exigida a cada parte sujeita a 
obrigação. O método escolhido para 
exprimir a quantidade exigida de 
poupanças de energia deve ser também 
utilizado para o cálculo das poupanças 
declaradas pelas partes sujeitas a 
obrigação. Aplicam-se os factores de 
conversão indicados no anexo IV. As 
mudanças de combustível têm de ser tidas 
em conta no cálculo de poupança de 
energia, usando orientações que vão ser 
adoptadas pela Comissão.
Os Estados-Membros devem autorizar os 
distribuidores de energia ou todas as 
empresas de venda de energia a retalho 
envolvidos directamente, ou através de 
empresas ligadas no lado da oferta, a 
efectuarem a contagem das poupanças de 
energia obtidas na transformação, 
transmissão e distribuição de energia com 
vista à consecução do requisito contido 
neste número.

Or. en

Alteração 152
Linda McAvan, Pavel Poc

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 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. 

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. 
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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 adoptadas pelas partes 
sujeitas a obrigação seja objecto de uma 
verificação independente.

Os Estados-Membros devem estabelecer 
sistemas de medição independente,
controlo e verificação no âmbito dos quais
pelo menos uma amostra estatisticamente 
significativa e representativa das medidas 
de melhoria da eficiência energética 
adoptadas pelas partes sujeitas a obrigação 
seja objecto de uma verificação 
independente.

Or. en

Justificação

A correcta verificação da poupança de energia é fundamental para garantir que os 
consumidores estejam a ter um tratamento justo e para incutir confiança de que a poupança 
prevista está realmente a ser alcançada. O sistema deverá garantir que as poupanças 
atribuídas a cada tipo de medida (ex ante) sejam exactas e baseadas no comportamento real 
dos consumidores e que a monitorização (ex post) de amostras de medidas seja realizada com 
verificação independente. Este último ponto é particularmente importante para medidas cujo 
impacto depende do comportamento do consumidor, tais como equipamentos, lâmpadas ou 
isolamento "faça você mesmo" de telhados.

Alteração 153
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5 – parte introdutória

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 
devem:

Or. en

Justificação

Deve haver um requisito com uma finalidade social para garantir que as famílias afectadas 
pela precariedade energética sejam localizadas e visadas pelos sistemas.

Alteração 154
Sabine Wils
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Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5 – parte introdutória

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 
têm de:

Or. de

Alteração 155
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5 – parte introdutória

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 
são convidados a:

Or. fr

Alteração 156
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

As autoridades públicas terão capacidade para aconselhar sobre as medidas que são mais 
necessárias aos agregados familiares afectados pela precariedade energética ou que estão 
alojados em habitação social.

Alteração 157
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Incluir requisitos obrigatórios com uma 
finalidade social nas obrigações de 
poupança por eles impostas, 
nomeadamente exigindo medidas 
aplicáveis aos agregados familiares de 
baixos rendimentos ou à habitação social;

Or. de

Alteração 158
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Dentro do regime de obrigação de 
eficiência energética, os Estados-
Membros podem:

Or. en

Alteração 159
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 160
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Autorizar as partes sujeitas a obrigação a 
contabilizarem para efeitos da sua 
obrigação as poupanças de energia 
certificadas realizadas pelas empresas 
prestadoras de serviços de eficiência 
energética com poupanças de energia 
contratualmente garantidas.

Or. en

Alteração 161
Sabine Wils

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5 – alínea c)



PE475.843v02-00 96/116 AM\882704PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

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..

Suprimido

Or. de

Alteração 162
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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) Autorizar as partes sujeitas a obrigação a 
contabilizarem parcialmente a sua 
obrigação de mudança para energias 
renováveis e recuperação de calor 
residual (considerando neste caso
poupanças de "energias não renováveis").
No caso de regimes de obrigação de 
eficiência energética, as partes sujeitas a 
obrigação serão autorizadas a contabilizar 
as poupanças obtidas num determinado ano 
tal como se estas tivessem sido obtidas 
num dos dois últimos anos ou nos dois 
anos seguintes.

Or. en

Alteração 163
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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.

Or. fr

Alteração 164
Theodoros Skylakakis

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Tomar medidas especiais para fazer 
face aos incentivos perversos que existem 
quando os distribuidores de energia e as 
empresas comercializadoras de energia a 
retalho são também produtores de 
energia.

Or. el

Justificação

Em muitos casos, subsiste ainda uma identidade de interesses comerciais entre produtores e 
distribuidores que leva a incentivos perversos devido à grande escala empresarial envolvida 
pela produção.

Alteração 165
Linda McAvan, Pavel Poc

Proposta de directiva
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 
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legislação aplicável da União Europeia

Or. en

Justificação

Robust monitoring of costs passed through to consumers is essential as all or most of the cost 
of energy efficiency obligation schemes is likely to be passed through to consumers, including 
households. To monitor whether schemes are being delivered in a cost-effective manner, 
obligated parties must provide NRAs with the data needed to monitor the cost-effectiveness of 
the schemes. This is particularly important given the context of rising domestic energy prices. 
The need to minimise administrative costs should be respected but without this requirement it 
will not be possible to monitor the costs to consumers.

Alteração 166
Linda McAvan

Proposta de directiva
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 
objectivos 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 facturas 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 solicitados a tomar estes 
impactos em conta através de ajustes do 
regime.

Or. en
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Justificação

A necessidade de minimizar os custos administrativos deve ser respeitada, mas sem este 
requisito não será possível controlar os custos para os consumidores. Este aspecto é 
particularmente importante dado o contexto da subida dos preços da energia no mercado 
nacional.

Alteração 167
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de directiva
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 para estes limiares.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não deve haver qualquer discriminação entre os participantes no mercado, pois esta poderia 
causar distorção da concorrência no mercado da energia.

Alteração 168
Dan Jørgensen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros podem isentar da 
aplicação do presente artigo os pequenos 

Suprimido
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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 para estes limiares.

Or. en

Justificação

Este artigo deve ser eliminado, pois todos os distribuidores ou retalhistas, independentemente 
da sua dimensão, devem ter uma obrigação a cumprir. Se não pretendem uma obrigação, 
deve ser-lhes dada autorização para a transferir para outro distribuidor de energia ou um 
terceiro, interveniente no mercado.

Alteração 169
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
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 
para estes limiares.

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 
para este artigo.

Or. en
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Alteração 170
Bas Eickhout

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em alternativa ao n.º 1, os Estados-
Membros podem optar pela adopção 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 podem permitir que 
as partes obrigadas a cumprir anualmente 
até 50% da sua obrigação, contribuindo 
para mecanismos de financiamento 
criados para facilitar e alavancar fundos 
para investimentos em eficiência 
energética. Tal deve ser feito, 
contribuindo para o mecanismo de 
financiamento com um montante igual 
aos custos de investimento estimados para 
atingir a parte correspondente da sua 
obrigação.

Or. en

Alteração 171
Pavel Poc, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em alternativa ao n.º 1, os Estados-
Membros podem optar pela adopção 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 podem autorizar as 
partes obrigadas a efectuar pagamentos 
para os fundos estabelecidos pelo artigo 
17.º - A (novo), cumprindo não mais de 
40% da sua obrigação. Este pagamento 
anual será calculado com base nos custos 
de investimento estimados para atingir a 
parte correspondente da sua obrigação.

Or. en

Justificação

Esta abordagem irá aumentar a flexibilidade: as partes obrigadas não precisam de realizar 
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directamente toda a melhoria da eficiência energética. Se os valores pagos forem acessíveis a 
terceiros, esse facto irá ajudar a disseminar os benefícios das obrigações dos fornecedores 
em termos de abertura do mercado de serviços de energia a uma maior variedade de actores, 
incluindo as PME.

Alteração 172
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 adoptar, 
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 projecto 
de medidas alterado.

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até dois anos a partir da data 
de adopção da presente directiva, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças exigida.

Or. fi

Justificação

Aos Estados-Membros terá de ser dado tempo suficiente para elaborar medidas alternativas.

Alteração 173
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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 adoptar, 
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 projecto 
de medidas alterado.

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 adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e mostrar a forma 
como tencionam atingir a quantidade de 
poupanças exigida.

Or. en

Alteração 174
Linda McAvan

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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
adoptar, 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 

Os Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão, o mais tardar até 1 de Janeiro de 
2013, a parte da sua obrigação que 
planeiam cumprir, dando autorização às 
partes obrigadas para contribuírem para o 
seu mecanismo de financiamento, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças proposta, mediante a 
parcela da contribuição dos fundos. A 
Comissão pode recusar essas medidas ou 
apresentar sugestões de alterações nos 3 
meses seguintes à notificação. Nesses 
casos, os programas e as medidas não 
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medidas reapresentadas ou um projecto de 
medidas alterado.

devem ser aplicados pelo Estado-Membro 
em questão enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
medidas reapresentadas ou um projecto de 
medidas alterado.

Or. en

Justificação

A obrigação de eficiência de energia deve ser vinculativa, de modo a criar condições 
equitativas em toda a UE.

Alteração 175
Bas Eickhout

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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
adoptar, 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 projecto de 
medidas alterado.

Os Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão, o mais tardar até 1 de Janeiro de 
2013, a parte da sua obrigação que 
planeiam cumprir, dando autorização às 
partes obrigadas para contribuírem para o 
seu mecanismo de financiamento, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças proposta, mediante a 
parcela da contribuição dos fundos. A 
Comissão pode recusar essas medidas ou 
apresentar sugestões de alterações nos 3 
meses seguintes à notificação. Nesses 
casos, os programas e as medidas não 
devem ser aplicados pelo Estado-Membro 
em questão enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
medidas reapresentadas ou um projecto de 
medidas alterado.

Or. en



AM\882704PT.doc 105/116 PE475.843v02-00

PT

Alteração 176
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 
adoptar, 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 projecto de 
medidas alterado.

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, a 
parte da sua obrigação que será cumprida 
com pagamentos para os fundos pelas 
partes obrigadas, incluindo as regras 
relativas às sanções referidas no artigo 9.º, 
e ilustrar que programas e medidas que 
tencionam implementar usando a parcela 
da contribuição dos fundos. A Comissão 
pode recusar essas medidas ou apresentar 
sugestões de alterações nos 3 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, os 
programas e as medidas não devem ser 
aplicados pelo Estado-Membro em questão 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
medidas reapresentadas ou um projecto de 
medidas alterado.

Or. en

Justificação

Esta abordagem irá aumentar a flexibilidade: as partes obrigadas não precisam de realizar 
directamente toda a melhoria da eficiência energética. Se os valores pagos forem acessíveis a 
terceiros, esse facto irá ajudar a disseminar os benefícios das obrigações dos fornecedores 
em termos de abertura do mercado de serviços de energia a uma maior variedade de actores, 
incluindo as PME.

Alteração 177
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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

10. Se adequado, a Comissão deve 
estabelecer, por meio de um acto 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 
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.

Suprimido

Or. fi

Justificação

Um sistema com base no reconhecimento mútuo das poupanças de energia seria complexo em 
termos administrativos, além de extremamente oneroso.

Alteração 178
Linda McAvan, Åsa Westlund

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Se adequado, a Comissão deve 
estabelecer, por meio de um acto 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 
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.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Um sistema de reconhecimento mútuo das poupanças de energia significaria efectivamente 
que os consumidores num Estado-Membro poderiam acabar por pagar poupanças 
direccionadas para um objectivo específico em outro Estado-Membro. Tal não é justo, pois 
deve haver benefício para os consumidores em todos os Estados-Membros, além de esta 
situação também poder dar origem a negócios por parte das empresas de energia.

Alteração 179
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Se adequado, a Comissão deve 
estabelecer, por meio de um acto 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 
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.

Suprimido

Or. de

Justificação

A decisão sobre a eventual introdução de um sistema de comércio de certificados de 
eficiência energética entre os Estados-Membros não é um ponto de pormenor técnico que 
possa ser solucionado pela Comissão fora do processo legislativo ordinário, por meio de um 
acto delegado. Uma decisão deste tipo deverá ser tomada pelos co-legisladores (Parlamento 
e Conselho) em processo legislativo ordinário.

Alteração 180
Sabine Wils

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

10. Se adequado, a Comissão deve 
estabelecer, por meio de um acto 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 
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.

Suprimido

Or. de

Alteração 181
Matthias Groote

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

Texto da Comissão Alteração

10-A. Ao incentivar as empresas de 
energia a atingir os objectivos 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.

Or. de

Alteração 182
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 10-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

10-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, sempre que se trate de 
edifícios históricos, as ajudas públicas 
previstas para os regimes de renovação, 
relativamente a janelas, devem também 
ser utilizadas para o isolamento dos 
telhados.

Or. es

Alteração 183
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas a preços 
acessíveis e efectuadas de forma 
independente por peritos qualificados ou 
acreditados.

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas por 
categoria de investimento de modo a 
avaliar e assegurar o desempenho 
energético de instalações industriais, 
processos industriais e edifícios. Estas 
auditorias serão económica e 
tecnicamente adaptadas a cada instalação 
ou edifício industrial, em função da 
complexidade da instalação, processo ou 
edifício sujeito a auditoria, sendo
efectuadas de forma independente por 
peritos qualificados ou acreditados.

Or. en

Alteração 184
Rolandas Paksas

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os distribuidores e retalhistas de 
energia tenham condições para participar 
neste mercado.

Or. en

Alteração 185
Sirpa Pietikäinen

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-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 
perspectiva de fornecer incentivos 
adicionais à implementação destas 
medidas.

Or. en

Alteração 186
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Proposta de directiva
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 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas e 
incentivadas a uma auditoria energética 
realizada de forma economicamente 
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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.

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.

Or. en

Alteração 187
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov 
Panayotov, Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Proposta de directiva
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 efectuadas por peritos internos, 
desde que estes sejam qualificados e 
credenciados, não estejam directamente 
envolvidos na actividade auditada, e desde 
que o Estado-Membro ponha em prática 
um regime para garantir e verificar a sua 
qualidade.

Or. en

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 
optimizar o consumo de energia. Nesta perspectiva, 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.
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Alteração 188
Oreste Rossi

Proposta de directiva
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 e 
incentivadas a uma auditoria energética 
realizada de forma 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.

Or. en

Alteração 189
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de directiva
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 ou acreditados, o 
mais tardar até três anos a contar da data 
de entrada em vigor da presente directiva, 
e pelo menos de cinco em cinco anos a 
contar da data da auditoria energética 
anterior.

Or. pl

Alteração 190
Holger Krahmer
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Proposta de directiva
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 permite que as auditorias 
possam ser efectuadas por peritos 
internos, desde que estes sejam 
qualificados ou acreditados, não estejam 
directamente envolvidos na actividade 
auditada, e o Estado-Membro tenha posto 
em prática um regime para garantir e 
verificar a sua qualidade e impor sanções, 
se necessário.

Or. en

Justificação

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

Alteração 191
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A conformidade com normas como 
as EMAS ou a EN 14001 deve igualmente 
ser considerada como cumprindo os 
requisitos do n.º 2.
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Or. en

Alteração 192
Frédérique Ries

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 193
Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva
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 excluirão a utilização das 
mesmas ou de medidas semelhantes como 
justificação para incentivo financeiro, 
actual ou futuro, e para regimes de apoio 
tais como desagravamentos fiscais. Se 
necessário, as orientações europeias sobre 
auxílios públicos neste domínio, bem 
como a Directiva 2003/96/CE relativa à 
tributação energética, deverão ser 
adaptadas em conformidade.

Or. en
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Justificação

As auditorias energéticas e os sistemas de gestão de energia não devem impedir os regimes 
de incentivo e apoio, actual 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 194
Holger Krahmer

Proposta de directiva
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, actuais ou 
futuros, tais como desagravamentos 
fiscais. Se necessário, deverão ser 
adaptadas em conformidade orientações 
europeias relativas a auxílios públicos 
neste domínio, bem como a directiva da 
UE relativa à tributação energética.

Or. en

Justificação

O presente artigo não deve impedir regimes de incentivo e apoio, actuais ou futuros, por 
parte dos Estados-Membros.

Alteração 195
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

4-A. O mais tardar em 30 de Junho de 
2013, a Comissão adoptará, por meio de 
actos delegados, critérios gerais em que as 
auditorias energéticas devem basear-se.

Or. en


