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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A eficiência energética é a forma mais eficaz e económica de reduzir as emissões de gases 
com efeito estufa e outras emissões relacionadas com os combustíveis fósseis. Ficamos 
menos dependentes das importações de energia pelas quais a UE paga, actualmente, mais 
de 400 mil milhões de euros por ano. Se investirmos na eficiência energética, pagaremos 
menos à Rússia e aos países da OPEP e investiremos nas indústrias europeias. As PME 
em particular, por exemplo os instaladores e o sector da construção civil, retirariam daí 
benefícios. 

Nos próximos anos serão necessários elevados investimentos em infra-estruturas energéticas, 
por exemplo na capacidade de produção e armazenamento. Estes constituirão um grande 
desafio para a nossa economia. A eficiência energética pode auxiliar-nos na redução dos 
custos porque para energia que não é utilizada não necessitamos de capacidade de 
produção, armazenamento ou rede. 

Uma abordagem europeia comum da eficiência energética reduzirá os custos dos produtos 
e serviços eficientes do ponto de vista energético e aumentará as oportunidades de negócio 
para as indústrias envolvidas. A criação de um mercado comum de eficiência energética é 
mais do que útil. Além disso, o Tratado de Lisboa obriga-nos a promover a eficiência 
energética na União Europeia (n.° 2 do art. 194.°).

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

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

1. Reforçar a abordagem em duas fases

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

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

2. Maior ênfase nos incentivos

A proposta da Comissão, se correctamente aplicada, gera numerosos incentivos, por exemplo 
através do sistema de apoio à poupança de energia. No entanto, deveria ser muito mais visível 
que desejamos atingir a eficiência energética não essencialmente através da regulamentação 
de todos os cidadãos e PMEs mas através de incentivos. São também necessários 
esclarecimentos neste aspecto para evitar que os incentivos nacionais sejam considerados 
como auxílios estatais ilegais.  

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

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

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

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

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

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

(37) Atendendo a que o objectivo da 
presente directiva, que consiste em 
alcançar o objectivo de eficiência 
energética de 20% de poupança de energia 
primária até 2020 e preparar o caminho 
para novas melhorias da eficiência 
energética para além de 2020, não está em 
vias de ser alcançado pelos Estados-
Membros se não forem adoptadas medidas 
adicionais em matéria de eficiência 
energética, podendo ser melhor alcançado 
a nível da União, a União pode adoptar 
medidas no respeito do princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Uma acção 
comum a nível da União no domínio da 
eficiência energética reduzirá os custos 
dos produtos e serviços eficientes do ponto 
de vista energético e aumentará as 
oportunidades de negócio para as 
indústrias envolvidas na eficiência 
energética. É oportuno criar um mercado 
comum de produtos e serviços eficientes 
do ponto de vista energético. Os autores 
dos tratados incluíram, explicitamente, a 
eficiência energética nos tratados, o que 
cria a obrigação de agir neste domínio. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente directiva não excede o 
necessário para alcançar o referido 
objectivo.

Or. en
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Alteração 2

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao definirem as suas metas 
nacionais de eficiência energética, os 
Estados-Membros devem seguir a 
metodologia estabelecida no anexo Ia.

Or. en

Justificação
A abordagem em duas fases só poderá ser bem sucedida se uma metodologia europeia quanto 
à forma de definir metas indicativas nacionais for enunciada na directiva. De outro modo, os 
Estados-Membros passarão o fardo aos vizinhos respectivos e o objectivo de 20% da UE não 
será atingido. Existem sugestões no sentido de se encontrar outra abordagem mais baseada 
na produtividade energética, ou seja na relação entre o consumo de energia e os resultados 
económicos. Deve ponderar-se se a inclusão desta abordagem na definição das metas 
nacionais ou eventuais metas sectoriais pode ser efectuada sem colocar em risco o objectivo 
global da UE.

Alteração 3

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.° 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 2013, 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. en
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Justificação
Cumpre que a avaliação da meta indicativa nacional seja antecipada. De outro modo, a 
actual Comissão não poderá retirar as conclusões necessárias no caso de os esforços 
nacionais não atingirem 20%. Não é necessário efectuar uma avaliação completa da 
aplicação de toda a directiva porque esta parte diz apenas respeito às metas nacionais. 

Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem criar 
um mecanismo nacional de partilha de 
esforços para atingir o objectivo de 3% 
aplicável aos edifícios públicos. Ao 
criarem este mecanismo de partilha de 
esforços, devem ter em consideração os 
recursos financeiros das autoridades 
regionais e locais e as possibilidades 
práticas de renovar tais edifícios. Devem 
apoiar os seus organismos públicos 
regionais e locais, por exemplo 
melhorando o acesso à celebração de 
contratos e à contratação interna 
("intracting").

Or. en

Justificação

O objectivo de 3% para os edifícios públicos aplica-se não só aos edifícios estatais mas 
também aos regionais e locais. Este poderá ser um desafio insustentável, por exemplo para os 
municípios, razão pela qual os Estados-Membros que aceitaram este objectivo na cimeira 
europeia da Primavera de 2011 necessitam de assumir as suas responsabilidades e auxiliar 
os municípios a atingir o seu objectivo. 
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Alteração 5

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.°-A
Metas indicativas a longo prazo

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

Or. en

Justificação

O ano de 2020 chegará dentro em breve. Os empresários necessitam de segurança de 
planeamento a longo prazo. Para atingir o nosso objectivo de 80-95% de redução de CO2, 
são fundamentais um aumento do peso das energias renováveis no cabaz energético e uma 
melhoria da eficiência energética.

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 6 – Título

Texto da Comissão Alteração

Regimes obrigatórios em matéria de 
eficiência energética

Sistemas de apoio à poupança energética

(This amendment applies throughout the 
text. Adopting it will necessitate 
corresponding changes throughout.)

Or. en

Justificação
The energy saving obligation scheme is a key part of the Commission proposal. Similar 
systems like proposed by the European Commission have been introduced in a lot of 
European States and in many states in the USA. The effect of the system is an obligation for 
the energy distributors, or, if member states opt for the solution in Article 6(9), for the state or 
another third party. For the average citizen, and for most economic actors, it will result in 
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incentives for energy efficiency. That is why the system should not be named energy saving 
obligation but energy saving support system. This amendment, if adopted, applies for the 
whole text.

Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 6 – nº 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 200 GWh por ano, empregam 
menos de 50 pessoas ou têm um volume de 
negócios anual ou um balanço total anual 
não superior a 8 000 000 EUR. A energia 
produzida para utilização própria não conta 
para estes limiares.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão pode conduzir a um fardo burocrático insustentável para as PME, 
razão pela qual é necessário aumentar o limiar. Este limiar encontra-se mais próximo dos 
regimes existentes nos Estados-Membros. 

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

9. Em alternativa ao n.º 1, os Estados-
Membros podem optar pela adopção de 
outras medidas destinadas a alcançar 
poupanças de energia entre os 

9. Em alternativa ao n.º 1, os Estados-
Membros podem optar pela adopção de 
outras medidas destinadas a alcançar 
poupanças de energia adicionais entre os 
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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.

consumidores finais. A quantidade anual 
de poupanças de energia adicionais
alcançada utilizando esta abordagem deve 
ser equivalente à quantidade de poupanças 
de energia estabelecida no n.º 1.

Or. en

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Deve garantir-se que a alternativa ao sistema de apoio à poupança energética não é apenas 
uma lacuna. Deve propiciar poupanças de energia adicionais e oferecer a mesma 
estabilidade em incentivos financeiros que os sistemas de apoio à poupança energética. A 
grande vantagem dos sistemas de apoio à poupança energética consiste em que todos os anos 
um fluxo permanente de fundos estará disponível para apoiar o investimento em eficiência 
energética. Qualquer alternativa deve conduzir aos mesmos resultados.
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Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros podem facilitar de 
modo especial a ligação à rede de 
electricidade produzida em cogeração de
elevada eficiência a partir de unidades de 
cogeração de pequena dimensão e de 
micro-cogeração. Para unidades de micro-
cogeração instaladas por cidadãos, as 
autoridades competentes devem 
considerar a possibilidade de substituir as 
autorizações por simples notificações -
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"processo de instalação e informação" -
ao organismo competente.

Or. en

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

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13°.-A
Informação e formação

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.°-A
Fundos e mecanismos de financiamento

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

2. Até 31 de Dezembro de 2013, o mais 
tardar, os Estados-Membros devem 
apresentar à Comissão planos nacionais de 
eficiência energética que descrevam como 
os Estados-Membros tencionam cumprir 
os objectivos nacionais de eficiência 
energética referidos no artigo 3.°, n.° 1. A 
Comissão deve avaliar esses planos e pode 
recusá-los ou propor alterações aos 
mesmos. De dois em dois anos, os 
Estados-Membros devem apresentar à 
Comissão um relatório sobre a aplicação 
dos seus planos nacionais de eficiência 
energética. Os relatórios devem ser 
complementados com estimativas 
actualizadas do consumo global esperado 
de energia primária em 2020, bem como 
dos níveis estimados de consumo de 
energia primária nos sectores indicados no 
anexo XIV, ponto 1.

A Comissão deve fornecer, o mais tardar 
em 1 de Janeiro de 2014, um modelo que 
sirva de orientação para os relatórios 
complementares. Este modelo deve ser 
adoptado em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 20.º, n.º 2. Os relatórios 
complementares devem, em qualquer caso, 
incluir as informações especificadas no 
anexo XIV.

A Comissão deve fornecer, o mais tardar 
em 30 de Setembro de 2013, um modelo 
que sirva de orientação para os relatórios 
complementares. Este modelo deve ser 
adoptado em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 20.º, n.º 2. Os relatórios 
complementares devem, em qualquer caso, 
incluir as informações especificadas no 
anexo XIV. Ao definirem os seus planos 
nacionais de eficiência energética, os 
Estados-Membros devem tomar em 
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consideração medidas de eficiência 
energética rentáveis e o risco de fugas de 
carbono. 

Or. en

Justificação

A abordagem em duas fases só pode ser bem sucedida se os Estados-Membros fornecerem à 
Comissão informação sobre como tencionam cumprir as metas indicativas nacionais. A 
Comissão pode também alterar propostas que não sejam suficientemente ambiciosas. Para 
evitar fugas de carbono é necessário zelar para que sejam consideradas medidas rentáveis. 
De outro modo, os Estados-Membros transferirão os encargos para as indústrias com 
consumo intensivo de energia e não considerarão medidas da sua própria responsabilidade, 
por exemplo incentivos ao sector da construção privada. 

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 19 – nº 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. Até 30 de Junho de 2013, a Comissão 
deve apresentar a avaliação a que se refere 
o artigo 3.º, n.º 2, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, seguida, se necessário, de 
uma proposta legislativa que fixe 
objectivos nacionais obrigatórios se a 
avaliação demonstrar que o objectivo da 
união não foi atingido por uma margem 
superior a 1%.

Or. en

Justificação

Deve esclarecer-se em que condições será aplicada a segunda fase da abordagem em duas 
fases.  
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Alteração 17

Proposta de directiva
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo I-A
Metodologia de cálculo dos objectivos 
nacionais de eficiência energética
Ao definirem os seus objectivos nacionais 
de eficiência energética, os 
Estados-Membros devem seguir a 
metodologia infra. A referência para a 
projecção de consumo de energia 
primária em 2020 é o modelo Primes 
2007. 
Metodologia:
Projecção de Referência Primes 2007 
para 2020 em Mtep - 20% de poupança
Aplicam-se os seguintes factores de 
correcção - os objectivos de redução em 
termos absolutos, comparados com o seu 
nível de consumo de energia primária em 
2007:
- não devem exceder 8% para o grupo dos 
nove Estados-Membros com o rendimento 
"per capita" doméstico real mais baixo 
(L91),
- não devem exceder 12% para o grupo de 
15 países elegíveis ao abrigo do Fundo de 
Coesão (C15),
- não devem exceder 20% para qualquer 
país,
- não devem ser inferiores a 8% para 
qualquer país não elegível ao abrigo do 
Fundo de Coesão (UE-27 menos C152),
- devem corresponder  pelo menos a 5% 
para qualquer país elegível ao abrigo do 
Fundo de Coesão (C15),
- não devem representar um aumento 
absoluto no consumo de energia superior 
a 5%.
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__________________
1 Os países L9 incluem a Bulgária, a Roménia, a 
Letónia, a Polónia, a Estónia, a Hungria, a 
Lituânia, a Eslováquia e a República Checa, ver 
Eurostat, "Statistics in Focus", 16/2011.
2 Países C15: os países L9 e a Eslovénia, Portugal, 
Malta, a Grécia, Chipre e a Espanha.

Or. en

Justificação

Ao definirem-se as metas indicativas nacionais, deve ser tomado em consideração o cenário 
de manutenção do "status quo". Um Estado-Membro com um baixo nível de vida e um 
crescimento económico elevado deve ter um objectivo menos ambicioso porque, por exemplo, 
o desejo dos cidadãos de viverem no seu próprio apartamento deve ser respeitado. O modelo 
Primes da Comissão Europeia tem estes aspectos em consideração. Por outro lado, o modelo 
Primes cria algumas desproporções para uma minoria de países. Por esse motivo, é 
necessário definir um factor de correcção de acordo com a respectiva situação económica.


