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Alteração 120
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 121
Herbert Reul

Projecto de resolução legislativa
Citação 4

Projecto de resolução legislativa Alteração

Tendo em conta o parecer fundamentado 
apresentado pela [nome(s) da 
câmara(s)/parlamento(s)] - no âmbito do 
Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos 
princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade - que afirma que o 
projecto de acto legislativo não respeita o
princípio da subsidiariedade,

Tendo em conta o parecer fundamentado 
apresentado pela [nome(s) da 
câmara(s)/parlamento(s)] - no âmbito do 
Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos 
princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade - que expressa sérias 
dúvidas quanto à compatibilidade do acto 
legislativo com o princípio da 
subsidiariedade,

Or. de

Justificação

Os pareceres fundamentados dos parlamentos nacionais devem ser tidos em conta e, também, 
divulgados.

Alteração 122
Herbert Reul
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Proposta de directiva
Citação 3

Texto da Comissão Alteração

– Após transmissão do projecto de acto 
legislativo aos parlamentos nacionais,

– Após transmissão do projecto de acto 
legislativo aos parlamentos nacionais, e 
uma vez tidas em conta as - por vezes 
consideráveis - dúvidas expressas nos 
pareceres fundamentados quanto à 
observância dos princípios de 
subsidiariedade e de proporcionalidade,

Or. de

Alteração 123
Herbert Reul

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, 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 

(1) A União está a enfrentar importantes 
desafios resultantes, em grande medida, do
forte cepticismo em relação ao gás de 
xisto, da recusa de importar produtos 
derivados do petróleo recuperados de 
areias betuminosas e do abandono da 
exploração do carvão indígena, com a 
consequente maior dependência das 
importações de energia proveniente de 
países terceiros inseguros e escassez de 
recursos energéticos.  A eficiência 
energética é um dos vários meios valiosos 
de fazer face a estes desafios, pois se 
presta à dissociação entre crescimento 
económico e aumento da procura de 
energia. A evolução para uma economia 
mais eficiente do ponto de vista energético 
deve também acelerar a difusão de 
soluções tecnologicamente inovadoras,
sem favorecer produtores ou fornecedores 
específicos, e melhorar a competitividade 
da indústria da União, impulsionando o 
crescimento económico e a criação de 
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diversos sectores ligados à eficiência 
energética.

postos de trabalho de alta qualidade em 
diversos sectores ligados à eficiência 
energética.

Or. de

Alteração 124
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

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, 
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.

(1) A União está a enfrentar desafios sem 
precedentes resultantes do aumento da 
dependência das importações de energia, 
da escassez de recursos energéticos e da 
necessidade de limitar as alterações 
climáticas e de superar a crise económica. 
A eficiência energética é um meio valioso 
de fazer face a estes desafios. Melhora a 
segurança do aprovisionamento energético 
da União, reduzindo o consumo de energia 
primária e diminuindo as importações de 
energia. Ajuda a reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa de uma forma 
eficaz em termos de custos e, desse modo, 
a atenuar as alterações climáticas. É um 
instrumento decisivo para manter a 
energia a um preço acessível para todos 
os consumidores e lutar contra a pobreza 
energética. 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.

Or. en



PE475.873v01-00 6/106 AM\882686PT.doc

PT

Alteração 125
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

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, 
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.

(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 sem 
prejudicar a actividade económica. 
Melhora a segurança do aprovisionamento 
energético da União, reduzindo o consumo 
de energia primária e diminuindo as 
importações de energia. Ajuda a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa de 
uma forma eficaz em termos de custos e, 
desse modo, a atenuar as alterações 
climáticas. A evolução para uma economia 
mais eficiente do ponto de vista energético 
deve também acelerar a difusão de 
soluções tecnologicamente inovadoras e 
melhorar a competitividade da indústria da 
União, impulsionando o crescimento 
económico e a criação de postos de 
trabalho de alta qualidade em diversos 
sectores ligados à eficiência energética.

Or. en

Alteração 126
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Na realização destes objectivos, deve 
ter-se em conta a competitividade 



AM\882686PT.doc 7/106 PE475.873v01-00

PT

internacional da União. É absolutamente 
necessária uma execução eficaz. A 
burocracia deve ser limitada ao mínimo 
nos sectores público e privado. 
Especialmente em tempos de austeridade 
nas finanças públicas, os custos devem 
manter-se a níveis suportáveis a longo 
prazo. Há que evitar a desindustrialização 
da União, tributando, se necessário, as 
importações provenientes de países 
terceiros cujas empresas não apliquem 
normas suficientes de poupança e 
eficiência energética. Os requisitos 
previstos na presente directiva não devem 
traduzir-se num aumento da pobreza 
energética da população da União.

Or. de

Justificação

Os objectivos da presente directiva só serão atingidos se a competitividade internacional da 
UE for preservada, e se os custos iniciais, inclusive os decorrentes da burocracia, 
continuarem a ser acessíveis para os Estados, a economia e os cidadãos.

Alteração 127
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 
2007 sublinharam a necessidade de 
aumentar a eficiência energética na União 
a fim de alcançar o objectivo de redução de 
20% do consumo de energia primária da 
União até 2020 em relação às projecções. 
Este objectivo corresponde a uma redução 
do consumo de energia primária da União 
de 368 Mtep em 2020.

(2) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 
2007 sublinharam a necessidade de 
aumentar a eficiência energética na União 
a fim de alcançar o objectivo de redução de 
20% do consumo de energia primária da 
União até 2020 em relação às projecções. 
Este objectivo corresponde a uma redução 
do consumo de energia primária da União 
de 368 Mtep em 2020 ou a uma melhoria 
da intensidade energética da União para 
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104 toneladas de equivalente petróleo por 
cada milhão de euros de produto interno 
bruto, expresso a preços de 2005. A 
presente directiva representa, em 
combinação com várias medidas 
legislativas em vigor (como o regime de 
comércio de direitos de emissão, a 
Directiva relativa às energias renováveis, 
a Directiva relativa à concepção 
ecológica, etc.), um instrumento 
importante para atingir esse objectivo.

Or. en

Alteração 128
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 
2007 sublinharam a necessidade de 
aumentar a eficiência energética na União 
a fim de alcançar o objectivo de redução de 
20% do consumo de energia primária da 
União até 2020 em relação às projecções. 
Este objectivo corresponde a uma redução 
do consumo de energia primária da União 
de 368 Mtep em 2020.

(2) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 
2007 sublinharam a necessidade de 
aumentar a eficiência energética na União 
a fim de alcançar o objectivo de redução de 
20% do consumo de energia primária da 
União até 2020 em relação às projecções. 
Uma redução de 20% do consumo de 
energia primária da União até 2020 
corresponde a uma redução absoluta do 
consumo de energia primária de 368 Mtep 
em 2020, ou a uma intensidade energética 
de 104 tep por milhão de euros do PIB, o 
que, por seu turno, equivaleria a um 
aumento de 37% da eficiência energética.

Or. de

Alteração 129
Adam Gierek
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Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 
2007 sublinharam a necessidade de 
aumentar a eficiência energética na União 
a fim de alcançar o objectivo de redução de 
20% do consumo de energia primária da 
União até 2020 em relação às projecções. 
Este objectivo corresponde a uma redução 
do consumo de energia primária da União 
de 368 Mtep em 2020.

(2) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 
2007 sublinharam a necessidade de 
aumentar a eficiência energética na União 
em 20% a fim de alcançar o objectivo 
máximo de redução do consumo de energia 
primária da União até 2020 em relação às 
projecções. Este objectivo pode 
corresponder a uma redução do consumo 
de energia primária em média para toda a
União de 368 Mtep em 2020 mas antes 
disso é necessário ter em conta a 
diversidade do consumo específico nos 
Estados-Membros; a diversidade do cabaz 
energético nos Estados-Membros também 
é importante.

Or. pl

Justificação

A necessidade de redução do consumo de energia da UE em 20% não pode corresponder a 
uma redução proporcional deste valor em todos os Estados-Membros: em alguns a redução 
pode ser maior e noutros menor.

Alteração 130
Daniel Caspary

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 
2007 sublinharam a necessidade de 
aumentar a eficiência energética na União 
a fim de alcançar o objectivo de redução de 
20% do consumo de energia primária da 
União até 2020 em relação às projecções. 
Este objectivo corresponde a uma redução 

(2) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 
2007 sublinharam a necessidade de 
aumentar a eficiência energética na União 
a fim de - juntamente com outras medidas 
(como o regime de comércio de licenças 
de emissão, um maior recurso às energias 
renováveis e a concepção ecológica) -  
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do consumo de energia primária da União 
de 368 Mtep em 20201.

alcançar o objectivo de redução de 20% do 
consumo de energia primária da União até 
2020 em relação às projecções. Este 
objectivo corresponde a uma redução do 
consumo de energia primária da União de 
368 Mtep em 2020 e deve ser ajustado à 
evolução no plano económico.1

______________ _____________
1 As projecções feitas em 2007 indicaram um 
consumo de energia primária de 1842 Mtep em 
2020. Uma redução de 20% corresponde a 
1474 Mtep em 2020, isto é, uma diminuição de 
368 Mtep em relação às projecções.

1 As projecções feitas em 2007 indicaram um 
consumo de energia primária de 1842 Mtep em 
2020. Uma redução de 20% corresponde a 
1474 Mtep em 2020, isto é, uma diminuição de 
368 Mtep em relação às projecções. Tal 
corresponderia a uma intensidade energética de 
104 Mtep de energia primária/milhões de euros.

Or. de

Alteração 131
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 
2007 sublinharam a necessidade de 
aumentar a eficiência energética na União 
a fim de alcançar o objectivo de redução de 
20% do consumo de energia primária da 
União até 2020 em relação às projecções. 
Este objectivo corresponde a uma redução 
do consumo de energia primária da União 
de 368 Mtep em 2020.

(2) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 
2007 sublinharam a necessidade de 
aumentar a eficiência energética na União 
a fim de alcançar o objectivo de redução de 
20% do consumo de energia primária da 
União até 2020 em relação às projecções. 
Mesmo que o Conselho se abstivesse de 
definir um objectivo absoluto e 
vinculativo, tal corresponderia a uma 
redução do consumo de energia primária 
da União de 368 Mtep em 2020.

Or. de

Alteração 132
Fiona Hall
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Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 
2007 sublinharam a necessidade de 
aumentar a eficiência energética na União 
a fim de alcançar o objectivo de redução de 
20% do consumo de energia primária da 
União até 2020 em relação às projecções. 
Este objectivo corresponde a uma redução 
do consumo de energia primária da União 
de 368 Mtep em 2020.

(2) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de 8 e 9 de Março de 
2007 sublinharam a necessidade de 
aumentar a eficiência energética na União 
a fim de alcançar o objectivo de redução de 
20% do consumo de energia primária da 
União até 2020 em relação às projecções. 
Este objectivo corresponde a uma redução 
do consumo de energia primária da União 
de 368 Mtep em 2020 e a um consumo 
total de energia primária na União de 
1474 Mtep em 2020.

Or. en

Alteração 133
Vicky Ford

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Para efeitos de cálculo das 
poupanças em termos de eficiência 
energética, refira-se que o objectivo de 
20% definido pela UE, que deverá 
equivaler a economias de 368 Mtep, 
poderá igualmente ser expresso como 
uma intensidade energética de 104 tep por 
milhão de euros do PIB (a preços de 
2005) em 2020.  Este montante pode ser 
repartido da seguinte forma: um consumo 
de 139 tep no sector industrial por cada 
milhão de euros de valor acrescentado 
pela indústria em 2020 (contra 160 em 
2009) e uma poupança energética de 
269 Mtep nos restantes sectores.

Or. en
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Justificação

Informações fornecidas pela Comissão Europeia.

Alteração 134
Daniel Caspary

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Tal corresponde a uma melhoria de 
37% da eficiência na produtividade 
energética em comparação com 2005.

Or. de

Alteração 135
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de 17 de Junho de 2010 
confirmaram o objectivo de eficiência
energética como um dos objectivos 
principais da nova estratégia da União para 
o emprego e um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo (Estratégia Europa 
2020). No âmbito deste processo, e a fim 
de cumprir esse objectivo a nível nacional, 
os Estados-Membros devem definir 
objectivos nacionais, em estreito diálogo 
com a Comissão, e indicar nos seus 
programas nacionais de reforma como 
tencionam alcançá-los.

(3) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de 17 de Junho de 2010 
confirmaram o objectivo de eficiência 
energética como um dos objectivos 
principais da nova estratégia da União para 
o emprego e um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo (Estratégia Europa 
2020). No âmbito deste processo, e a fim 
de cumprir esse objectivo a nível nacional, 
os Estados-Membros devem definir 
objectivos nacionais, em estreito diálogo 
com a Comissão, e indicar nos seus 
programas nacionais de reforma como 
tencionam alcançá-los. A Comissão deve, 
no entanto, certificar-se de que a 
realização dos objectivos se traduza na 
convergência entre os Estados-Membros
da UE em matéria de eficiência 
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energética e não, que alguns 
Estados-Membros se antecipem, dessa 
forma agudizando ainda mais as 
diferenças na UE.

Or. de

Alteração 136
Adam Gierek

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de 17 de Junho de 2010  
confirmaram o objectivo de eficiência 
energética como um dos objectivos 
principais da nova estratégia da União para 
o emprego e um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo (Estratégia Europa 
2020). No âmbito deste processo, e a fim
de cumprir esse objectivo a nível nacional, 
os Estados-Membros devem definir 
objectivos nacionais, em estreito diálogo 
com a Comissão, e indicar nos seus 
programas nacionais de reforma como 
tencionam alcançá-los.

(3) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de 17 de Junho de 2010 
confirmaram o objectivo de eficiência 
energética real com base em indicadores 
unitários - por exemplo, o valor “per 
capita” - como um dos objectivos 
principais da nova estratégia da União para 
o emprego e um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo apoiado na 
inovação (Estratégia Europa 2020). No 
âmbito deste processo, e a fim de cumprir 
esse objectivo a nível nacional, os 
Estados-Membros devem definir objectivos 
sectoriais nacionais, em estreito diálogo 
com a Comissão, e indicar nos seus 
programas nacionais de reforma como 
tencionam alcançá-los.

Or. pl

Justificação

Um crescimento sustentável da eficiência só pode resultar da aplicação de tecnologias 
inovadoras e não duma limitação automática do consumo de energia.

Alteração 137
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata



PE475.873v01-00 14/106 AM\882686PT.doc

PT

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A consecução dos objectivos em 
matéria de eficiência energética será tanto 
mais facilmente obtida quanto maior for o 
número das  partes interessadas, públicas 
e privadas, a participarem. Tal induzirá 
um poderoso efeito de alavanca, criará 
postos de trabalho e contribuirá para um 
crescimento mais verde, na senda da 
criação de uma Europa competitiva e 
sustentável.

Or. en

Alteração 138
Daniel Caspary

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Comunicação da Comissão «Energia 
2020» coloca a energia no cerne da 
estratégia energética da União para 2020 e 
sublinha a necessidade de uma nova 
estratégia de eficiência energética que 
permita a todos os Estados-Membros
dissociar o consumo de energia do 
crescimento económico.

(4) A Comunicação da Comissão «Energia 
2020» designa a energia como uma das 
prioridades da estratégia energética da 
União para 2020 e sublinha a necessidade 
de uma nova estratégia de eficiência 
energética que permita a todos os 
Estados-Membros dissociar o consumo de 
energia do crescimento económico.

Or. de

Alteração 139
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) Na sua Resolução de 15 de Dezembro 
de 2010 sobre a revisão do Plano de Acção 
para a Eficiência Energética, 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 Energética, o Parlamento 
Europeu convidou a Comissão a incluir na 
versão revista desse plano de acção 
medidas para colmatar supostas lacunas a 
fim de alcançar o objectivo global da 
União de eficiência energética para 2020.
Dados e conclusões recentes provam que 
o atraso é muito menor do que se 
supunha ainda em meados de 2011.

Or. de

Alteração 140
Daniel Caspary

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 Energética, 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 Energética, 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; esta 
diferença corresponde, actualmente, a 
cerca de 204 Mtep dos 368 Mtep de 
economias almejadas.

Or. de

Alteração 141
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) Na sua Resolução de 15 de Dezembro 
de 2010 sobre a revisão do Plano de Acção 
para a Eficiência Energética, 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 Energética, 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 142
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Uma das iniciativas emblemáticas da 
Estratégia Europa 2020 é a iniciativa «Uma 
Europa eficiente em termos recursos» e foi 
adoptada pela Comissão em 26 de Janeiro 
de 2011. Identifica a eficiência energética 
como um elemento essencial para 
assegurar a sustentabilidade da utilização 
dos recursos energéticos.

(6) Uma das iniciativas emblemáticas da 
Estratégia Europa 2020 é a iniciativa «Uma 
Europa eficiente em termos recursos» e foi 
adoptada pela Comissão em 26 de Janeiro 
de 2011. Identifica a eficiência energética 
como um elemento essencial para 
assegurar a sustentabilidade da utilização 
dos recursos energéticos e para 
salvaguardar a competitividade da UE.

Or. ro

Alteração 143
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) Uma das iniciativas emblemáticas da 
Estratégia Europa 2020 é a iniciativa «Uma 
Europa eficiente em termos recursos» e foi 
adoptada pela Comissão em 26 de Janeiro 
de 2011. Identifica a eficiência energética 
como um elemento essencial para 
assegurar a sustentabilidade da utilização 
dos recursos energéticos.

(6) Uma das iniciativas emblemáticas da 
Estratégia Europa 2020 é a iniciativa «Uma 
Europa eficiente em termos recursos» e foi 
adoptada pela Comissão em 26 de Janeiro 
de 2011. Identifica a eficiência energética 
como um elemento essencial para 
assegurar a sustentabilidade da utilização 
dos recursos energéticos, entre outros.

Or. de

Alteração 144
Adam Gierek

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de 4 de Fevereiro de 
2011 reconheceram que o objectivo de 
eficiência energética da União não está em 
vias de ser cumprido e que é necessária 
uma acção determinada para explorar o 
considerável potencial de obtenção de 
maiores poupanças de energia nos 
edifícios, transportes, produtos e processos.

(7) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de 4 de Fevereiro de 
2011 reconheceram que o objectivo de 
eficiência energética da União não está em 
vias de ser cumprido e que é necessária 
uma acção determinada para explorar o 
considerável potencial de obtenção de 
maiores poupanças de energia nos edifícios 
e transportes, com base na utilização de
produtos de baixa energia e processos 
tecnológicos e através do crescimento da 
eficiência na utilização dos recursos 
nestes sectores, incluindo processos de 
conversão eficientes no sector da energia.

Or. pl

Justificação

Um crescimento sustentável da eficiência só pode resultar da aplicação de tecnologias 
inovadoras e não duma limitação automática do consumo de energia.
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Alteração 145
Giles Chichester

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de 4 de Fevereiro de 
2011 reconheceram que o objectivo de 
eficiência energética da União não está em 
vias de ser cumprido e que é necessária 
uma acção determinada para explorar o 
considerável potencial de obtenção de 
maiores poupanças de energia nos 
edifícios, transportes, produtos e processos.

(7) As conclusões da Presidência do 
Conselho Europeu de 4 de Fevereiro de 
2011 reconheceram que o objectivo de 
eficiência energética da União não está em 
vias de ser cumprido e que é necessária 
uma acção determinada para explorar o 
considerável potencial de obtenção de 
maiores ganhos de eficiência energética
nos edifícios, transportes, produtos e 
processos.
(A presente alteração aplica-se a todo o texto, 
quando se fizer referência a "poupanças de 
energia". A sua adopção impõe adaptações técnicas 
em todo o texto).

Or. en

Alteração 146
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em 8 de Março de 2011, a Comissão 
adoptou o Plano de Eficiência Energética 
de 2011. Este plano confirmou que a União 
não está no bom caminho para atingir o seu 
objectivo de eficiência energética. A fim de 
obviar a esta situação, enumera uma série 
de políticas e medidas de eficiência 
energética que abrangem toda a cadeia 
energética, incluindo a produção, o 
transporte e a distribuição da energia, 
indústria e a necessidade de dar mais poder 
aos consumidores finais para a gestão do 
seu consumo de energia. A eficiência 

(8) Em 8 de Março de 2011, a Comissão 
adoptou o Plano de Eficiência Energética 
de 2011. Este plano confirmou que a União 
não está no bom caminho para atingir o seu 
objectivo de eficiência energética. A fim de 
obviar a esta situação, enumera uma série 
de políticas e medidas de eficiência 
energética que abrangem toda a cadeia 
energética, incluindo a produção, o 
transporte e a distribuição da energia,  
indústria e a necessidade de dar mais poder 
aos consumidores finais para a gestão do 
seu consumo de energia. Refere ainda que, 
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energética no sector dos transportes foi 
considerada paralelamente no Livro 
Branco sobre Transportes, adoptado em 
28 de Março de 2011. Em especial, a 
Iniciativa 26 do Livro Branco apela à 
adopção de normas adequadas para as 
emissões de CO2 dos veículos em todos os 
modos de transporte, se necessário 
completadas por requisitos de eficiência 
energética, de modo a abranger todos os 
tipos de sistemas de propulsão.

em 2013, a Comissão publicará uma 
avaliação dos resultados obtidos para 
determinar se os programas combinados 
permitem cumprir o objectivo de 20 %, e 
que a Comissão proporá objectivos 
nacionais vinculativos para 2020 se os 
resultados da revisão indicarem a 
improbabilidade de atingir o objectivo 
geral da UE para 2020. 

Or. en

Alteração 147
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em 8 de Março de 2011, a Comissão 
adoptou o Plano de Eficiência Energética 
de 2011. Este plano confirmou que a União 
não está no bom caminho para atingir o seu 
objectivo de eficiência energética. A fim de 
obviar a esta situação, enumera uma série 
de políticas e medidas de eficiência 
energética que abrangem toda a cadeia 
energética, incluindo a produção, o 
transporte e a distribuição da energia, o 
papel de liderança do sector público no 
domínio da eficiência energética, edifícios 
e aparelhos, indústria e a necessidade de 
dar mais poder aos consumidores finais 
para a gestão do seu consumo de energia. 
A eficiência energética no sector dos 
transportes foi considerada paralelamente 
no Livro Branco sobre Transportes, 
adoptado em 28 de Março de 2011. Em 
especial, a Iniciativa 26 do Livro Branco 
apela à adopção de normas adequadas para 
as emissões de CO2 dos veículos em todos 
os modos de transporte, se necessário 
completadas por requisitos de eficiência 

(8) Em 8 de Março de 2011, a Comissão 
adoptou o Plano de Eficiência Energética 
de 2011. Este plano confirmou que a União 
não está provavelmente no bom caminho 
para atingir o seu objectivo de eficiência 
energética. A fim de obviar a esta situação, 
enumera uma série de políticas e medidas 
de eficiência energética que abrangem toda 
a cadeia energética, incluindo a produção, 
o transporte e a distribuição da energia, o 
papel de liderança do sector público no 
domínio da eficiência energética, edifícios 
e aparelhos, indústria e a necessidade de 
dar mais poder aos consumidores finais 
para a gestão do seu consumo de energia. 
A eficiência energética no sector dos 
transportes foi considerada paralelamente 
no Livro Branco sobre Transportes, 
adoptado em 28 de Março de 2011.
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energética, de modo a abranger todos os 
tipos de sistemas de propulsão.

Or. de

Alteração 148
Adam Gierek

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Em 8 de Março de 2011, a Comissão 
adoptou também um Roteiro de Transição 
para uma Economia Hipocarbónica 
Competitiva em 2050, que identifica a 
necessidade, deste ponto de vista, de dar 
mais importância à eficiência energética.

(9) Em 8 de Março de 2011, a Comissão 
adoptou também um Roteiro de Transição 
para uma Economia Hipocarbónica 
Competitiva em 2050, que identifica a 
necessidade, deste ponto de vista, de dar 
mais importância à eficiência energética 
real em favor da redução do consumo de 
energia primária.

Or. pl

Justificação

A via para uma economia de baixas emissões deve ocorrer através da aplicação duma 
eficiência energética real e não da imposição administrativa da redução das emissões de 
CO2.

Alteração 149
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 demonstrou que os objectivos 
nacionais vinculativos de eficiência 
energética, no que se refere ao consumo 
de energia primária, seriam mais 
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adequados do que objectivos nacionais
indicativos para garantir o cumprimento 
do objectivo de poupança energética 
global de 20 %. A avaliação de impacto 
mostrou ainda que os objectivos 
vinculativos permitiriam uma maior 
flexibilidade para os Estados-Membros
conceberem medidas de poupança 
energética adequadas às diferentes 
condições dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 150
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Além disso, a Comissão tem 
frequentemente referido que será 
necessária uma mudança no 
comportamento dos consumidores que, 
conservando a mesma qualidade de vida, 
contribua significativamente para a 
poupança energética se se pretende 
atingir o objectivo de 20%1. 
__________________
1 Comunicação da Comissão de 19 Outubro de 
2006: Plano de Acção para a Eficiência 
Energética: Concretizar o Potencial" 
(COM(2006)545)

Or. de

Alteração 151
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 10
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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 aconselhável
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 ou 
almejar um aumento equivalente da 
produtividade energética até 2020.  Para 
tal, deve ser estabelecido um quadro 
comum para a promoção de medidas de 
poupança da energia, uma metodologia 
comum para o cálculo dessa poupança, 
bem como mecanismos de controlo 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.
Além disso, a directiva deverá indicar aos 
Estados-Membros os instrumentos que 
permitirão obter poupanças de energia.

Or. de

Alteração 152
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 

(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 novos 
objectivos de poupança energética para
2025 e 2030. Para tal, deve ser estabelecido 
um quadro comum para promover a 
eficiência energética na União e definir 
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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.

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 153
Adam Gierek

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 20% que resulte 
na maximização da redução 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.

Or. pl

Justificação

Uma melhoria sectorial da eficiência, mesmo superior a 20%, não resultará necessariamente 
numa redução bruta de 20% nos Estados-Membros. Portanto, é mais pertinente afirmar que 
a melhoria da eficiência energética deve resultar na maximização da poupança de energia.
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Alteração 154
Markus Pieper

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 apoiar a 
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 desenvolver 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. de

Alteração 155
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A Decisão Partilha de Esforços 
(Decisão n.º 406/2009/CE) estabelece que 
a Comissão deve avaliar e apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados 
pela Comunidade e pelos seus 
Estados-Membros em relação ao objectivo 
de redução do consumo de energia de 20% 
até 2020 em comparação com as 
projecções. Afirma também que, para 
ajudar os Estados-Membros nas suas 
contribuições para o cumprimento dos 

(11) A Decisão Partilha de Esforços 
(Decisão n.º 406/2009/CE) estabelece que 
a Comissão deve avaliar e apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados 
pela Comunidade e pelos seus 
Estados-Membros em relação ao objectivo 
de redução do consumo de energia de 20% 
até 2020 em comparação com as 
projecções. Afirma também que, para 
ajudar os Estados-Membros nas suas 
contribuições para o cumprimento dos 
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compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade, 
a Comissão deve propor, até Dezembro de 
2012, medidas novas ou reforçadas para 
acelerar a melhoria da eficiência 
energética. A presente directiva responde a 
esse requisito. Contribui também para a 
realização dos objectivos estabelecidos no 
Roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 2050, 
nomeadamente reduzindo as emissões de 
gases com efeito de estufa do sector da 
energia e atingindo uma produção de 
electricidade com emissões nulas até 
2050.

compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade, 
a Comissão deve propor, até Dezembro de 
2012, medidas novas ou reforçadas para 
acelerar a melhoria da eficiência 
energética. A presente directiva responde a 
esse requisito, uma vez efectuada a 
avaliação.

Or. de

Justificação

O sector da electricidade já está sujeito ao regime de comércio de licenças, que se tornará 
claramente mais rigoroso a partir de 1.1.2013. Deve rejeitar-se uma duplicação de 
instrumentos para o mesmo sector, pois isso poderia provocar interacções indesejáveis.

Alteração 156
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A Decisão Partilha de Esforços 
(Decisão n.º 406/2009/CE) estabelece que 
a Comissão deve avaliar e apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados 
pela Comunidade e pelos seus 
Estados-Membros em relação ao objectivo 
de redução do consumo de energia de 20% 
até 2020 em comparação com as 
projecções. Afirma também que, para 
ajudar os Estados-Membros nas suas 
contribuições para o cumprimento dos 
compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade, 
a Comissão deve propor, até Dezembro de 

(11) A Decisão Partilha de Esforços 
(Decisão n.º 406/2009/CE) estabelece que 
a Comissão deve avaliar e apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados 
pela Comunidade e pelos seus 
Estados-Membros em relação ao objectivo 
de redução do consumo de energia de 20% 
até 2020 em comparação com as 
projecções. Afirma também que, para 
ajudar os Estados-Membros nas suas 
contribuições para o cumprimento dos 
compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade, 
a Comissão deve propor, até Dezembro de 
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2012, medidas novas ou reforçadas para 
acelerar a melhoria da eficiência 
energética. A presente directiva responde a 
esse requisito. Contribui também para a 
realização dos objectivos estabelecidos no 
Roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 2050, 
nomeadamente reduzindo as emissões de 
gases com efeito de estufa do sector da 
energia e atingindo uma produção de 
electricidade com emissões nulas até 
2050.

2012, medidas novas ou reforçadas para 
acelerar a melhoria da eficiência 
energética. A presente directiva responde a 
esse requisito.

Or. de

Justificação

A União deve concentrar-se na realização dos seus objectivos até 2020 e, no máximo, fixar 
objectivos para a próxima década. Prender-se a objectivos até 2050 é mera demagogia. 
Ninguém consegue prever a evolução tecnológica ou política até 2050.

Alteração 157
Ivo Belet

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A Decisão Partilha de Esforços 
(Decisão n.º 406/2009/CE) estabelece que 
a Comissão deve avaliar e apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados 
pela Comunidade e pelos seus 
Estados-Membros em relação ao objectivo 
de redução do consumo de energia de 20% 
até 2020 em comparação com as 
projecções. Afirma também que, para 
ajudar os Estados-Membros nas suas 
contribuições para o cumprimento dos 
compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade, 
a Comissão deve propor, até Dezembro de 
2012, medidas novas ou reforçadas para 
acelerar a melhoria da eficiência 
energética. A presente directiva responde a 

(11) A Decisão Partilha de Esforços 
(Decisão n.º 406/2009/CE) estabelece que 
a Comissão deve avaliar e apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados 
pela Comunidade e pelos seus 
Estados-Membros em relação ao objectivo 
de redução do consumo de energia de 20% 
até 2020 em comparação com as 
projecções. Afirma também que, para 
ajudar os Estados-Membros nas suas 
contribuições para o cumprimento dos 
compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade, 
a Comissão deve propor, até Dezembro de 
2012, medidas novas ou reforçadas para 
acelerar a melhoria da eficiência 
energética. A presente directiva responde a 
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esse requisito. Contribui também para a 
realização dos objectivos estabelecidos no 
Roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 2050, 
nomeadamente reduzindo as emissões de 
gases com efeito de estufa do sector da 
energia e atingindo uma produção de 
electricidade com emissões nulas até 2050.

esse requisito. Contribui também para a 
realização dos objectivos estabelecidos no 
Roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 2050, não 
apenas reduzindo as emissões de gases 
com efeito de estufa do sector da energia e 
atingindo uma produção de electricidade 
com emissões nulas até 2050, mas também 
apoiando a cogeração como alternativa 
com baixo teor de carbono, tanto para as 
pequenas e médias empresas, como para a 
grande indústria..

Or. en

Alteração 158
Adam Gierek

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A Decisão Partilha de Esforços 
(Decisão n.º 406/2009/CE) estabelece que 
a Comissão deve avaliar e apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados 
pela Comunidade e pelos seus 
Estados-Membros em relação ao objectivo 
de redução do consumo de energia de 20% 
até 2020 em comparação com as 
projecções. Afirma também que, para 
ajudar os Estados-Membros nas suas 
contribuições para o cumprimento dos 
compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade, 
a Comissão deve propor, até Dezembro de 
2012, medidas novas ou reforçadas para 
acelerar a melhoria da eficiência 
energética. A presente directiva responde a 
esse requisito. Contribui também para a 
realização dos objectivos estabelecidos no 
Roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 2050, 
nomeadamente reduzindo as emissões de 
gases com efeito de estufa do sector da 

(11) A Decisão Partilha de Esforços 
(Decisão n.º 406/2009/CE) estabelece que 
a Comissão deve avaliar e apresentar um 
relatório até 2012 sobre os progressos 
realizados pela Comunidade e pelos seus 
Estados-Membros, dependendo do 
respectivo cabaz energético, em relação ao 
objectivo máximo declarado de redução do 
consumo de energia de 20% até 2020 em 
comparação com as projecções. Afirma 
também que, para ajudar os 
Estados-Membros nas suas contribuições 
para o cumprimento dos compromissos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa da Comunidade, a Comissão deve 
propor, até Dezembro de 2012, medidas 
novas ou reforçadas para acelerar a 
melhoria da eficiência energética. A 
presente directiva responde a esse 
requisito. Contribui também para a 
realização dos objectivos estabelecidos no 
Roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 2050, 
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energia e atingindo uma produção de 
electricidade com emissões nulas até 
2050.

nomeadamente reduzindo as emissões de 
gases com efeito de estufa do sector da 
energia.

Or. pl

Justificação

Os Estados-Membros têm diferentes necessidades de desenvolvimento e possibilidades de 
redução das emissões até 2050.

Alteração 159
Fiona Hall

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A Decisão Partilha de Esforços 
(Decisão n.º 406/2009/CE) estabelece que 
a Comissão deve avaliar e apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados 
pela Comunidade e pelos seus 
Estados-Membros em relação ao objectivo 
de redução do consumo de energia de 20% 
até 2020 em comparação com as 
projecções. Afirma também que, para 
ajudar os Estados-Membros nas suas 
contribuições para o cumprimento dos 
compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade, 
a Comissão deve propor, até Dezembro de 
2012, medidas novas ou reforçadas para 
acelerar a melhoria da eficiência 
energética. A presente directiva responde a
esse requisito. Contribui também para a 
realização dos objectivos estabelecidos no 
Roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 2050, 
nomeadamente reduzindo as emissões de 
gases com efeito de estufa do sector da 
energia e atingindo uma produção de 
electricidade com emissões nulas até 2050.

(11) A Decisão Partilha de Esforços 
(Decisão n.º 406/2009/CE) estabelece que 
a Comissão deve avaliar e apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados 
pela Comunidade e pelos seus 
Estados-Membros em relação ao objectivo 
de redução do consumo de energia de 20% 
até 2020 em comparação com as 
projecções. Afirma também que, para 
ajudar os Estados-Membros nas suas 
contribuições para o cumprimento dos 
compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade, 
a Comissão deve propor, até Dezembro de 
2012, medidas novas ou reforçadas para 
acelerar a melhoria da eficiência 
energética. A presente directiva responde a 
esse requisito. Contribui também para a 
realização dos objectivos estabelecidos no 
Roteiro de transição para uma economia 
hipocarbónica competitiva em 2050, 
nomeadamente reduzindo as emissões de 
gases com efeito de estufa do sector da 
energia e atingindo uma produção de 
electricidade, de calor e de frio com 
emissões nulas até 2050.
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Or. en

Alteração 160
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Deve ser adoptada uma abordagem 
integrada para explorar o potencial de 
poupança de energia existente, abrangendo 
poupanças no fornecimento de energia e 
nos sectores de utilização final. Ao mesmo 
tempo, devem ser reforçadas as 
disposições da Directiva 2004/8/CE, 
relativa à promoção da cogeração com 
base na procura de calor útil no mercado 
interno da energia, e da Directiva 
2006/32/CE, relativa à eficiência na 
utilização final de energia e aos serviços 
energéticos.

(12) Deve ser adoptada uma abordagem 
integrada para explorar o potencial de 
poupança de energia existente, abrangendo 
poupanças no fornecimento de energia e 
nos sectores de utilização final, que tenha 
em conta as condições locais.

Or. de

Justificação

O princípio de subsidiariedade deve ser preservado para ter em conta a diversidade na UE.

Alteração 161
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Deve ser adoptada uma abordagem 
integrada para explorar o potencial de 
poupança de energia existente, 
abrangendo poupanças no fornecimento de 
energia e nos sectores de utilização final. 
Ao mesmo tempo, devem ser reforçadas as 
disposições da Directiva 2004/8/CE, 

(12) Deve ser adoptada uma abordagem 
integrada para explorar o potencial de 
eficiência energética existente, 
abrangendo poupanças no fornecimento de 
energia e nos sectores de utilização final. 
Ao mesmo tempo, devem ser reforçadas as 
disposições da Directiva 2004/8/CE, 
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relativa à promoção da cogeração com base 
na procura de calor útil no mercado interno 
da energia, e da Directiva 2006/32/CE, 
relativa à eficiência na utilização final de 
energia e aos serviços energéticos.

relativa à promoção da cogeração com base 
na procura de calor útil no mercado interno 
da energia, e da Directiva 2006/32/CE, 
relativa à eficiência na utilização final de 
energia e aos serviços energéticos.

Or. en

Alteração 162
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A Comunicação da Comissão 
intitulada «Prioridades em 
infra-estruturas energéticas para 2020 e 
mais além - Matriz para uma rede 
europeia integrada de energia» salienta a 
necessidade de adaptar a capacidade 
eléctrica da UE a uma multiplicidade de 
aplicações e tecnologias que dependem da 
electricidade como fonte de energia, bem 
como de manter a segurança do sistema.
Os recursos, aplicações e tecnologias do 
lado da procura têm potencial para 
produzir reduções maciças de carbono e 
para abordar a integração das energias 
renováveis nas redes de energia. Por tal 
motivo, os Estados-Membros devem 
encorajar a participação dos recursos, 
aplicações e tecnologias do lado da 
procura, como a resposta à procura, nos 
mercados de energia.

Or. en

Alteração 163
Francisco Sosa Wagner
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Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A Comunicação da Comissão 
intitulada «Prioridades em 
infra-estruturas energéticas para 2020 e 
mais além - Matriz para uma rede 
europeia integrada de energia» salienta a 
necessidade de adaptar a capacidade 
eléctrica da UE a uma multiplicidade de 
aplicações e tecnologias que dependem da 
electricidade como fonte de energia, bem 
como de manter a segurança do sistema.
Os recursos, aplicações e tecnologias do 
lado da procura têm potencial para 
produzir reduções maciças de carbono e 
para abordar a integração das energias 
renováveis nas redes de energia. Por tal 
motivo, os Estados-Membros devem 
encorajar a participação dos recursos, 
aplicações e tecnologias do lado da 
procura, como a resposta à procura, nos 
mercados de energia.

Or. en

Justificação

A directiva deve salientar que é essencial a participação dos recursos, aplicações e 
tecnologias do lado da procura nos mercados de energia para conseguir o objectivo de 20% 
de poupança de energia, bem como para integrar na rede a parcela crescente de energias 
renováveis.

Alteração 164
Claude Turmes

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Justificação

Dado que os Estados-Membros, em virtude dos programas nacionais de reforma UE 2020 
(Abril de 2011), já forneceram à Comissão os respectivos objectivos de consumo para 2020, 
existe um fundamento claro para fixar de imediato os objectivos respectivos a nível de cada 
Estado-Membro.
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Alteração 165
Herbert Reul

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 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.

(13) O objectivo de poupança da energia 
primária ou, alternativamente, o de 
intensidade energética devem ser 
alcançados a nível local. As medidas 
locais, regionais e nacionais de promoção 
da poupança energética assumem, por 
isso, uma importância primordial. A 
Comissão deve observar o 
desenvolvimento de uma concorrência de 
instrumentos e, através da análise dos 
diferentes instrumentos, tendo em conta 
as condições locais, fornecer um quadro 
geral dos instrumentos mais eficientes e 
do respectivo custo. Com base neste 
quadro geral, deve formular 
recomendações aos Estados-Membros e 
às autarquias. Os próprios 
Estados-Membros deverão fixar objectivos 
nacionais que também possam ser 
transpostos para administrativos 
inferiores. Deveriam ser eles a decidir se, 
no seu território, tais objectivos seriam 
vinculativos ou indicativos. Se a avaliação 
dos relatórios nacionais pela Comissão 
mostrar ser pouco provável que o objectivo 
global da União venha a ser alcançado, a 
Comissão, juntamente com os 
Estados-Membros, procurará soluções 
adaptadas a cada situação concreta, que 
permitam, mesmo assim, atingir o 
objectivos nacionais e da União.
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Or. de

Alteração 166
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 
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 

(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. Ao estabelecer 
objectivos nacionais vinculativos de 
poupança energética, baseados num 
mecanismo de repartição do esforço entre 
os Estados-Membros, a União pode 
garantir o cumprimento do objectivo 
global de poupança energética da UE, que 
é essencial para a política climática, a 
competitividade, a transição para uma 
economia sustentável e a criação de 
emprego. Ao mesmo tempo, esta 
abordagem ofereceria a vantagem de 
permitir aos Estados-Membros adaptarem 
as medidas de eficiência energética às 
suas circunstâncias e prioridades 
nacionais.
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individuais dos Estados-Membros, o seu 
desempenho económico e a adopção de 
medidas neste domínio em fase precoce.

Or. en

Alteração 167
Gunnar Hökmark

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 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 

(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. A evolução futura 
dos preços da energia incentivará as 
pessoas a reduzirem o seu consumo de 
energia; por conseguinte, os ganhos reais 
de eficiência energética podem ser 
principalmente alcançados incentivando 
infra-estruturas comuns mais eficientes 
nos edifícios, nos sistemas de 
aquecimento e no sector dos transportes, 
sem o que as decisões tomadas nestes 
domínios para melhorar a utilização da 
energia ficam fora do controlo e da 
influência dos particulares ou das 
empresas.
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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.

Or. en

Alteração 168
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Amalia 
Sartori, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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 
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 

(13) Seria preferível atingir o objectivo de 
20% de eficiência energética com a 
aplicação cumulativa de medidas 
específicas, nacionais e europeias, com 
base em objectivos nacionais claros e 
realizáveis, 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 que acordassem
objectivos, regimes e programas nacionais 
de eficiência energética, com base num 
acordo claro quanto à partilha de 
esforços. A Comissão deveria, por 
conseguinte, acompanhar de perto e, se 
necessário, impor 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 juridicamente 
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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.

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.

Or. en

Alteração 169
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 
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 

(13) Teria sido 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, dado que
essa abordagem não está em curso, é
necessário reforçar o quadro político com a 
introdução de um sistema de objectivos 
vinculativos. Numa primeira fase, a 
Comissão, através de debates com os
Estados-Membros, deverá proceder ao 
estabelecimento de objectivos, regimes e 
programas efectivamente concebidos para 
garantir que o objectivo global da UE de 
20% em matéria de eficiência energética 
seja atingido ou ultrapassado até 2020, 
bem como uma trajectória para conseguir 
esses objectivos nacionais vinculativos até
2020, tendo em conta os pontos de partida 
individuais dos Estados-Membros, o seu 
desempenho económico e a adopção de 
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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.

medidas neste domínio em fase precoce.

Or. en

Alteração 170
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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
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-

(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 
introdução de um sistema de objectivos 
vinculativos. Os Estados-Membros tiveram 
tempo mais do que suficiente para 
perseguir o objectivo principal de 2020, e 
a Comissão realizará uma revisão em 
2013 para decidir se os objectivos 
nacionais seriam vinculativos ou 
indicativos. Numa segunda fase, estes 
objectivos e os esforços individuais 
desenvolvidos por cada Estado-Membro 
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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.

seriam avaliados pela Comissão, 
juntamente com os dados sobre os 
progressos realizados. Nesse contexto, a 
Comissão avaliará 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.

Or. en

Justificação

Em 4 de Fevereiro de 2011, o Conselho Europeu afirmou que "avaliará o cumprimento da 
meta de eficiência energética da UE em 2013 e analisará medidas suplementares, se for caso 
disso". O prazo de 30 de Junho de 2014 coincide com o fim do mandato da Comissão e 
implicará muito provavelmente um adiamento por 6 a 12 meses de quaisquer novas medidas.

Alteração 171
Markus Pieper

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 deveria propor objectivos 
nacionais para 2020, tendo em conta os 
pontos de partida individuais dos 
Estados-Membros, o seu desempenho 
económico, a percentagem de indústrias 
de alta intensidade energética e a adopção 
de medidas neste domínio em fase precoce.

Or. de

Alteração 172
Hannu Takkula, Riikka Manner, 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 

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

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 acções 
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 173
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(13-A) Posteriormente, esses objectivos 
nacionais e os progressos realizados nas 
trajectórias individuais dos 
Estados-Membros deverão ser avaliados 
pela Comissão, a fim de garantir que 
estão em curso medidas para alcançar o 
objectivo global da União e que os 
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 a 
avaliação mostrar que um Estado-
Membro não se mantém na trajectória 
acordada, e que não é provável que seja 
atingido o objectivo global da União, a 
Comissão deverá exigir que o Estado-
Membro em causa adopte medidas 
adequadas e proporcionadas para retomar 
a trajectória num prazo razoável.

Or. en

Alteração 174
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O sinal dados pelos preços é 
decisivo para aumentar a eficiência 
energética e a utilização de instrumentos 
económicos é a forma mais eficaz, em 
termos de custos, para promover a 
poupança de energia.

Or. en
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Alteração 175
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O volume total das despesas públicas 
equivale a 19% do produto interno bruto da 
União. Por esta razão, o sector público 
constitui um importante motor para 
incentivar a evolução do mercado para 
produtos, edifícios e serviços mais 
eficientes, bem como para induzir 
mudanças de comportamento no consumo 
de energia por parte dos cidadãos e das 
empresas. Além disso, a diminuição do 
consumo de energia através de medidas de 
melhoria da eficiência energética pode 
libertar recursos públicos para outros fins. 
Os organismos públicos a nível nacional, 
regional e local devem desempenhar um 
papel exemplar no que respeita à eficiência 
energética.

(14) O volume total das despesas públicas 
equivale a 19% do produto interno bruto da 
União. Por esta razão, o sector público 
constitui um importante motor para 
incentivar a evolução do mercado para 
produtos, edifícios e serviços mais 
eficientes, bem como para induzir 
mudanças de comportamento no consumo 
de energia por parte dos cidadãos e das 
empresas. Além disso, a diminuição do 
consumo de energia através de medidas de 
melhoria da eficiência energética pode 
libertar recursos públicos para outros fins. 
Os organismos públicos a nível nacional, 
regional e local devem desempenhar um 
papel exemplar no que respeita à eficiência 
energética. Para poderem desempenhar 
esse papel, devem conservar um amplo 
poder discricionário sobre a determinação 
das medidas específicas.

Or. de

Alteração 176
Herbert Reul

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 

(15) A taxa de saneamento energético dos 
edifícios deve aumentar, atendendo a que o 
actual parque imobiliário representa o 
sector com maior potencial de poupança de 
energia. Os edifícios que são propriedade 
de organismos públicos representam, em 
alguns Estados-Membros, uma parte 
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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 edifícios. 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.

considerável do parque imobiliário e têm 
grande visibilidade na vida pública.  Os 
Estados-Membros devem, por isso, 
adoptar programas e fixar os 
instrumentos que permitam aumentar 
significativamente a taxa de saneamento. 
Neste contexto, deve ser dada prioridade 
aos edifícios com mais elevado potencial 
de poupança energética. Os subsídios e 
outros incentivos poderiam ser 
estruturados de forma a conceder o maior 
apoio às obras de saneamento energético 
que acarretem uma redução de 50% do 
consumo de energia. Em contrapartida, as 
obras de saneamento energético que não 
se traduzam numa poupança energética 
de, pelo menos, 15% em relação às 
necessidades energéticas iniciais não 
devem ser subvencionadas.

Or. de

Justificação

Em muitos Estados-Membros, os programas de incentivo revelaram-se muito bem sucedidos, 
por exemplo, no incitamento a obras de renovação. Além disso, poderiam ser acessíveis a 
todos, inclusive a pessoas singulares. Devem, no entanto, ser prioritariamente promovidas 
medidas que permitam obter grandes poupanças de energia.

Alteração 177
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A taxa de renovação dos edifícios 
deve aumentar, atendendo a que o actual 

(15) A taxa de renovação dos edifícios 
deve aumentar, atendendo a que o actual 
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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 edifícios. 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.

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.

Or. en

Alteração 178
Hermann Winkler

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 

(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 
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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 edifícios. 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.

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, intensificar a renovação 
dos edifícios que são propriedade de 
organismos públicos a fim de melhorar o 
seu desempenho energético. 

Or. de

Alteração 179
Marita Ulvskog

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 

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 
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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 edifícios. 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.

1990. Uma parte importante dos 
objectivos nacionais de poupança de 
energia dos Estados-Membros deve, pois, 
ser realizada através de medidas, 
designadamente de renovação, no sector 
dos edifícios. Os Estados-Membros
devem, por tal motivo, ser obrigados a 
apresentar planos de acção que 
especifiquem os objectivos de poupança 
de energia para os edifícios em geral e 
para os edifícios públicos em particular, 
acompanhados de medidas e de 
mecanismos financeiros específicos. Estas 
medidas devem complementar 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. Estas obrigações 
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.

Or. en

Alteração 180
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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 

(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 
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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 edifícios. 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.

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 
adopte as suas próprias medidas -
rentáveis e necessárias - destinadas ao 
aumento da poupança de energia e da 
eficiência energética dos 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 edifícios. As medidas de 
poupança de energia e eficiência
energética aplicáveis aos 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. Os materiais de 
construção também são uma componente 
crucial, atendendo a que uma 
percentagem cada vez maior do consumo 
total de energia dos edifícios ocorre 
durante a construção. A promoção à 
escala europeia da utilização de materiais 
de construção de baixa emissão, como a 
madeira, reduziria o impacto ambiental 
resultante da construção.

Or. fi

Justificação

A directiva relativa à eficiência energética também deve incentivar a eficácia dos custos. As 
finanças públicas dos Estados-Membros não comportam custos de saneamento 
desnecessários e inúteis. Convém combinar a realização de obras maiores de aumento da 
eficiência energética com as obras normais de renovação durante o ciclo de vida do edifício. 
A Directiva também deve contemplar os materiais de construção.
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Alteração 181
Marian-Jean Marinescu

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 edifícios. 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 Estados-Membros devem centrar 
esforços prioritariamente nas medidas 
mais eficazes em termos de custos 
relativamente à poupança de energia, 
designadamente na promoção da 
renovação dos edifícios existentes e na 
modernização dos sistemas de 
aquecimento e de refrigeração.  Deve ser 
tida em conta a necessidade de tais 
medidas serem acessíveis para os 
cidadãos. 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 edifícios. 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 
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edifícios existentes quando estes forem 
sujeitos a grandes obras de renovação, para 
que satisfaçam requisitos mínimos de 
desempenho energético.

Or. en

Alteração 182
Francisco Sosa Wagner

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 edifícios. 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 

(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 assegurar, é fundamental 
que a Directiva mantenha uma visão a 
longo prazo e estabeleça planos nacionais 
tendentes a reduzir drasticamente o 
consumo de energia tanto dos edifícios 
públicos como privados para o ano de 
2050. Os edifícios que são propriedade de 
organismos públicos ou ocupados por 
entidades públicas representam uma parte 
considerável do parque imobiliário e têm 
grande visibilidade na vida pública. 
Convém, pois, fixar uma taxa anual e a 
longo prazo de melhoria do 
comportamento energético de todos os 
edifícios que são propriedade de 
organismos públicos ou por estes 
ocupados 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 
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desempenho energético. de Maio de 2010, relativa ao desempenho 
energético dos edifícios. 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. es

Justificação

O aproveitamento do potencial de poupança de energia nos edifícios existentes, deve ser 
encarado numa perspectiva a longo prazo e não só na perspectiva de 2020. Uma visão a 
longo prazo (2050) é essencial para conciliar os objectivos climáticos e a eficiência 
energética.

Alteração 183
Britta Thomsen

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 

(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, 
sem comprometer a segurança contra 
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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. 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.

incêndios do edifício durante a renovação 
e ocupação. Essas obras de renovação 
devem realizar-se tendo em conta as 
condições climáticas e locais, respeitando 
a qualidade climática interior, a 
acessibilidade e outros requisitos em 
matéria de saúde e de segurança, bem 
como a utilização prevista do edifício.  
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 edifícios. 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

Justificação

Renovation programs need to be carefully managed to ensure that the risk of fire is properly 
addressed and prioritized both during renovation and afterwards, during occupancy, and that 
fire safety is not compromised in any way.Modern construction materials and methods do 
bring advantages, but in the event of a fire, unfortunately, can strongly boost temperatures 
and thus accelerate a much faster spread of flames, as well as generating more toxic smoke 
than in the past. The time needed for a small fire to escalate into a big blaze is now around 
just 3-5 minutes, compared to 15+ minutes in the 1950’s.(2) This poses a direct threat to the 
ability of the occupants to exit the building safely and means a much tougher challenge for 
the Fire Services to deal with when they arriveIn addition to fire safety, it is important to 
ensure that renovation programs respect other requirements such as indoor climate, handicap 
accessibility, other health and safety requirements, as well as the intended use of the 
buildings.This list includes and expands the list of requirements in Recital 8 of the EPBD 
recast. It adds fire safety, which was inadvertently omitted in the EPBD and the EPBD recast. 
The reference to cost-effectiveness is not included because this is now covered by other cost 
indicators, including the cost-optimality calculation methodology.



AM\882686PT.doc 53/106 PE475.873v01-00

PT

Alteração 184
Giles Chichester

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 edifícios. 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. Para garantir esse objectivo, é 
essencial que a presente directiva 
mantenha uma visão de longo prazo e 
defina roteiros para uma redução drástica 
da utilização de energia, tanto nos 
edifícios privados como nos públicos, até 
2050. Os edifícios que são propriedade de 
organismos públicos ou estão ocupados 
pelos mesmos representam uma parte 
considerável do parque imobiliário e têm 
grande visibilidade na vida pública. 
Convém, pois, fixar um objectivo a longo 
prazo e uma taxa anual de melhoria do 
desempenho energético dos edifícios que 
são propriedade de organismos públicos ou 
estão ocupados pelos mesmos, a fim de 
melhorar o seu desempenho energético. 
Esta medida exigirá um aumento da taxa 
de renovação, bem como obras de 
renovação 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, servindo, efectivamente, 
para facilitar o cumprimento dessas 
obrigações. A obrigação de renovar os 
edifícios públicos é um complemento às 
disposições da referida directiva, que 
estabelece que os Estados-Membros devem 
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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 185
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. 
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 edifícios. 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 

(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 edifícios. 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 
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que satisfaçam requisitos mínimos de 
desempenho energético.

que satisfaçam requisitos mínimos de 
desempenho energético. Será dedicada 
especial atenção à garantia de uma boa 
qualidade do ar interior através, por 
exemplo, de requisitos de ventilação 
adequados e da utilização de materiais, 
equipamentos e produtos com um baixo 
nível de emissões. Nos casos em que as 
medidas de eficiência energética disserem 
respeito a edifícios públicos, como jardins 
infantis ou escolas, será realizada uma 
avaliação do impacto sobre a saúde.

Or. en

Justificação

Os europeus passam a maior parte do tempo em interiores. A qualidade do ar interior 
determina de forma decisiva a sua saúde e constitui um factor de doenças crónicas, como a 
asma e alergias. Na renovação de edifícios tendo em vista melhorar a eficiência energética, é 
necessário abordar também os riscos potenciais para a saúde, ou seja, os riscos resultantes 
de uma ventilação insuficiente devido a uma maior espessura do ar, bem como as emissões 
prejudiciais dos materiais e produtos de construção.

Alteração 186
Fiona Hall

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 

(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. É por isso de importância central, 
na perspectiva de longo prazo, reduzir de 
forma significativa o consumo de energia 
do parque imobiliário público e privado 
numa percentagem próxima de 80 % até 
2050, e ainda definir roteiros, como parte 
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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 edifícios. 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.

dos planos nacionais exigidos pela 
Directiva 2010/31/UE. Os edifícios que 
são propriedade de organismos públicos ou 
ocupados pelos mesmos 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 ou 
ocupados pelos mesmos 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 edifícios. 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 187
Henri Weber

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 

(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 
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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 edifícios. 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.

1990. Neste sentido, a presente directiva 
deve encorajar os Estados-Membros a 
desenvolver etapas intermediárias a fim 
de antecipar as respostas à necessidade de 
renovação de todos os edifícios até 2050.
Os edifícios que são propriedade de 
organismos públicos ou que ocupados 
pelas entidades públicas 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 edifícios. 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. fr

Alteração 188
Bendt Bendtsen

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 

(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 
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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 edifícios. 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.

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. 
As obras de renovação de exteriores 
realizadas em edifícios que não se 
encontram nas piores categorias de 
rendimento energético são um 
componente necessário das disposições
relativas à taxa de renovação e devem ser 
promovidas. 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 edifícios. 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

Justificação

A optimização dos componentes dos edifícios numa base ad hoc pode ser prejudicial para a 
eficiência energética, se se verificarem alterações posteriores ou a optimização de outras 
partes do edifício. Numa renovação posterior, pode igualmente ser necessário substituir esses 
componentes, devido às sinergias que, de outro modo, se perderiam. Outro problema consiste 
em que pode ser difícil conseguir uma boa economia numa renovação posterior completa, 
porque o contrato óptimo implica mais projectos, incluindo tanto uma renovação superficial 
como profunda. 
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Alteração 189
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 edifícios. 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 para aumentar a 
eficiência energética e a poupança de 
energia. 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, tendo em devida conta a 
escassez das finanças públicas, 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 edifícios. 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 190
Lambert van Nistelrooij
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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 edifícios. 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, 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 edifícios. 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. A definição de 
"edifícios públicos" inclui os gabinetes de 
organismos públicos, tais como as 
administrações governamentais, regionais 
e municipais, mas exclui serviços públicos 
como escolas ou museus.

Or. en
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Justificação

A definição de edifício público deve ser concisa, a fim de evitar controvérsias jurídicas 
desnecessárias ou indesejadas.

Alteração 191
Michael Theurer

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 edifícios. 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. É, 
pois, necessário 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 edifícios. 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.
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Or. de

Alteração 192
Robert Goebbels

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 edifícios. 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 
drástica das emissões de gases com efeito 
de estufa. 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 edifícios. 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. de
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Justificação

Fixar objectivos para 2050 é uma ilusão. A União deve concentrar-se na realização dos seus 
objectivos até 2020 e, no máximo, fixar objectivos para a próxima década. Prender-se a 
objectivos até 2050 é mera demagogia. Ninguém consegue prever a evolução tecnológica ou 
política até 2050.

Alteração 193
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

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 edifícios. 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 

(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 edifícios. A recomendação
de renovar anualmente uma percentagem 
do parque de edifícios públicos é um 
complemento às disposições da referida 
directiva, que estabelece que os 
Estados-Membros devem assegurar a 
melhoria do desempenho energético dos 
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sujeitos a grandes obras de renovação, para 
que satisfaçam requisitos mínimos de 
desempenho energético.

edifícios existentes quando estes forem 
sujeitos a grandes obras de renovação, para 
que satisfaçam requisitos mínimos de 
desempenho energético.

Or. en

Alteração 194
Henri Weber

Proposta de directiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os edifícios representam cerca de 
40% da utilização final da energia na 
Europa, pelo que a União deve 
implementar acções significativas 
dirigidas à totalidade dos edifícios, 
designadamente na perspectiva dos 
objectivos de redução das emissões de gás 
com efeito de estufa até 2020 e 2050. Para 
além do papel de exemplo que o sector 
público deve desempenhar em matéria de 
renovação dos edifícios, os 
Estados-Membros, numa perspectiva a 
longo prazo e respeitando os princípios de 
subsidiariedade, devem estabelecer 
roteiros para a renovação dos edifícios 
públicos, dos edifícios residenciais e dos 
edifícios privados não residenciais.

Or. fr

Alteração 195
Gaston Franco

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Alguns municípios e outras entidades (16) Alguns municípios e outras entidades 
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públicas nos Estados-Membros já puseram 
em prática abordagens integradas de 
poupança de energia e de 
aprovisionamento energético, por exemplo 
através de planos de acção em matéria de 
energia sustentável como os desenvolvidos 
no âmbito da iniciativa do Pacto de 
Autarcas, e de abordagens urbanas 
integradas que vão além das intervenções 
individuais no que respeita a edifícios ou 
modos de transporte. Os Estados-Membros
devem incentivar os municípios e outras 
entidades públicas a adoptarem planos 
integrados e sustentáveis de eficiência 
energética, com objectivos claros, a 
promoverem a participação dos cidadãos 
no seu desenvolvimento e execução e a 
informá-los adequadamente sobre o 
respectivo conteúdo e progressos na 
realização dos objectivos. Tais planos 
podem resultar em poupanças de energia 
consideráveis, especialmente se forem 
postos em prática com sistemas de gestão 
da energia que permitam aos organismos 
públicos interessados uma melhor gestão 
do seu consumo de energia. Deve ser 
encorajado o intercâmbio de experiências 
entre cidades e outros organismos públicos 
no que diz respeito às experiências mais 
inovadoras.

públicas nos Estados-Membros já puseram 
em prática abordagens integradas de 
poupança de energia e de 
aprovisionamento energético, por exemplo 
através de planos de acção em matéria de 
energia sustentável como os desenvolvidos 
no âmbito da iniciativa do Pacto de 
Autarcas, e de abordagens urbanas 
integradas que vão além das intervenções 
individuais no que respeita a edifícios ou 
modos de transporte, a fim de projectar 
"cidades e regiões com baixo consumo de 
energia". Neste conceito de ''cidades e
regiões com baixo consumo de energia'', 
as questões da energia são encaradas 
como uma componente essencial do 
desenvolvimento urbano e regional 
enraizado nos processos locais de 
governação democrática. Este conceito 
não abrange unicamente as grandes 
cidades, mas igualmente as 
municipalidades situadas nas regiões 
predominantemente rurais. Como 
condição prévia para esses planos de 
eficiência energética locais, integrados e 
sustentáveis, os Estados-Membros devem 
incentivar as autoridades locais a 
definirem estratégias de desenvolvimento 
local com base num diálogo com as partes 
interessadas dos sectores público, 
comercial e social locais. Os 
Estados-Membros devem, então, incentivar 
os municípios e outras entidades públicas a 
adoptarem planos integrados e sustentáveis 
de eficiência energética, com objectivos 
claros, a promoverem a participação de 
partes interessadas locais e dos cidadãos 
no seu desenvolvimento e execução e a 
informá-los adequadamente sobre o 
respectivo conteúdo e progressos na 
realização dos objectivos. Tais planos 
podem resultar em poupanças de energia 
consideráveis, especialmente se forem 
postos em prática com sistemas de gestão 
da energia que permitam aos organismos 
públicos interessados uma melhor gestão 
do seu consumo de energia. Deve ser 
encorajado o intercâmbio de experiências 
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entre cidades e outros organismos públicos 
no que diz respeito às experiências mais 
inovadoras.

Or. fr

Justificação

Le concept de "villes et régions à faible consommation d'énergie" ne doit pas uniquement 
servir de plateforme pour les économies d’énergie dans les grandes villes mais aussi dans les 
zones rurales. La performance énergétique des bâtiments est bien inférieure en milieu rural, 
notamment en raison de l’âge des bâtiments et des difficultés d’isolation. L’isolation des 
bâtiments ne bénéficie pas des économies d’échelle réalisables dans le cas d’immeubles 
urbains à multiple occupation. La définition de "villes et régions à faible consommation 
d'énergie" doit donc être clarifiée, afin de permettre à des communes situées dans des régions 
à prédominance rurale (telles que définies par l’OCDE et fréquemment utilisées par la 
Commission européenne) d’être couvertes par le dispositif.

Alteração 196
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Alguns municípios e outras entidades 
públicas nos Estados-Membros já puseram 
em prática abordagens integradas de 
poupança de energia e de 
aprovisionamento energético, por exemplo 
através de planos de acção em matéria de 
energia sustentável como os desenvolvidos 
no âmbito da iniciativa do Pacto de 
Autarcas, e de abordagens urbanas 
integradas que vão além das intervenções 
individuais no que respeita a edifícios ou 
modos de transporte. Os Estados-Membros
devem incentivar os municípios e outras 
entidades públicas a adoptarem planos 
integrados e sustentáveis de eficiência 
energética, com objectivos claros, a 
promoverem a participação dos cidadãos 
no seu desenvolvimento e execução e a 
informá-los adequadamente sobre o 
respectivo conteúdo e progressos na 

(16) Alguns municípios e outras entidades 
públicas nos Estados-Membros já puseram 
em prática abordagens integradas de 
poupança de energia e de 
aprovisionamento energético, por exemplo 
através de planos de acção em matéria de 
energia sustentável como os desenvolvidos 
no âmbito da iniciativa do Pacto de 
Autarcas, e de abordagens urbanas 
integradas que vão além das intervenções 
individuais no que respeita a edifícios ou 
modos de transporte, a fim de projectar 
"cidades e regiões com baixo consumo de 
energia". Neste conceito de ''cidades e 
regiões com baixo consumo de energia'', 
as questões da energia são vistas como 
uma componente essencial do 
desenvolvimento urbano e regional 
enraizado nos processos democráticos e 
de governação locais. Deverão ser 
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realização dos objectivos. Tais planos 
podem resultar em poupanças de energia 
consideráveis, especialmente se forem 
postos em prática com sistemas de gestão 
da energia que permitam aos organismos 
públicos interessados uma melhor gestão 
do seu consumo de energia. Deve ser 
encorajado o intercâmbio de experiências 
entre cidades e outros organismos públicos 
no que diz respeito às experiências mais 
inovadoras.

incluídas não apenas grandes cidades, 
mas também aglomerados urbanos e 
comunidades situados em zonas 
predominantemente rurais. Como 
condição prévia para esses planos de 
eficiência energética locais, integrados e 
sustentáveis, os Estados-Membros devem 
incentivar as autoridades locais a 
definirem estratégias de desenvolvimento 
local com base num diálogo com as partes 
interessadas dos sectores público, 
comercial e social locais. Os 
Estados-Membros devem, então, incentivar 
os municípios e outras entidades públicas a 
adoptarem planos integrados e sustentáveis 
de eficiência energética, com objectivos 
claros, a promoverem a participação de 
partes interessadas locais e dos cidadãos 
no seu desenvolvimento e execução e a 
informá-los adequadamente sobre o 
respectivo conteúdo e progressos na 
realização dos objectivos. Tais planos 
podem resultar em poupanças de energia 
consideráveis, especialmente se forem 
postos em prática com sistemas de gestão
da energia que permitam aos organismos 
públicos interessados uma melhor gestão 
do seu consumo de energia. Deve ser 
encorajado o intercâmbio de experiências 
entre cidades e outros organismos públicos 
no que diz respeito às experiências mais 
inovadoras.

Or. en

Justificação

The concept of ‘low energy cities and regions’ should serve not only as a platform for energy 
savings in cities but also in rural areas. Energy efficiency of buildings in rural areas is 
significantly worse than in cities. Insulation of rural homes lacks the benefits of scale that 
insulation of urban buildings with multiple tenants may have. The building stock is also 
generally older in rural areas. We therefore see a need to clarify the definition of ‘low energy 
cities and regions’, to ensure that towns situated in predominantly rural areas (as defined by 
the OECD and as commonly used by the European Commission) are covered.
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Alteração 197
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Alguns municípios e outras entidades 
públicas nos Estados-Membros já puseram 
em prática abordagens integradas de 
poupança de energia e de 
aprovisionamento energético, por exemplo 
através de planos de acção em matéria de 
energia sustentável como os desenvolvidos 
no âmbito da iniciativa do Pacto de 
Autarcas, e de abordagens urbanas 
integradas que vão além das intervenções 
individuais no que respeita a edifícios ou 
modos de transporte. Os Estados-Membros
devem incentivar os municípios e outras 
entidades públicas a adoptarem planos 
integrados e sustentáveis de eficiência 
energética, com objectivos claros, a 
promoverem a participação dos cidadãos 
no seu desenvolvimento e execução e a 
informá-los adequadamente sobre o 
respectivo conteúdo e progressos na 
realização dos objectivos. Tais planos 
podem resultar em poupanças de energia 
consideráveis, especialmente se forem 
postos em prática com sistemas de gestão 
da energia que permitam aos organismos 
públicos interessados uma melhor gestão 
do seu consumo de energia. Deve ser 
encorajado o intercâmbio de experiências 
entre cidades e outros organismos públicos 
no que diz respeito às experiências mais 
inovadoras.

(16) Alguns municípios e outras entidades 
públicas nos Estados-Membros já puseram 
em prática abordagens integradas de 
poupança de energia e de 
aprovisionamento energético, por exemplo 
através de planos de acção em matéria de 
energia sustentável como os desenvolvidos 
no âmbito da iniciativa do Pacto de 
Autarcas, e de abordagens urbanas 
integradas que vão além das intervenções 
individuais no que respeita a edifícios ou 
modos de transporte. Os Estados-Membros
devem encorajar as autoridades locais a 
definirem essas estratégias de 
desenvolvimento tendo como base um 
diálogo com as partes interessadas a nível 
local, empresarial e social, incluindo os 
parceiros sociais. Os Estados-Membros
devem, então, incentivar os municípios e 
outras entidades públicas a adoptarem 
planos integrados e sustentáveis de 
eficiência energética, com objectivos 
claros, a promoverem a participação das 
partes interessadas locais, incluindo os 
parceiros sociais, e dos cidadãos no seu 
desenvolvimento e execução, a oferecerem 
programas de educação e de formação 
aos trabalhadores e aos empresários, a 
fim de os ajudar a desenvolver as 
competências necessárias, e a informá-los 
adequadamente, bem como aos cidadãos,
sobre o respectivo conteúdo e progressos 
na realização dos objectivos. Tais planos 
podem resultar em poupanças de energia 
consideráveis, especialmente se forem 
postos em prática com sistemas de gestão 
da energia que permitam aos organismos 
públicos interessados uma melhor gestão 
do seu consumo de energia. Deve ser 
encorajado o intercâmbio de experiências 
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entre cidades e outros organismos públicos, 
bem como entre eles e os parceiros sociais 
e entre estes últimos, no que diz respeito às 
experiências mais inovadoras.

Or. en

Justificação

O empenhamento e a participação dos trabalhadores nos programas de eficiência energética 
são decisivos para o respectivo êxito. A fim de garantir a sua execução, é da maior 
importância que os trabalhadores participem plenamente, através do diálogo social, na 
formulação da política, no desenvolvimento de competências e na criação de programas 
educativos. Por tal motivo, a directiva deve integrar a promoção do diálogo social como um 
instrumento necessário à consecução desses objectivos.

Alteração 198
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Alguns municípios e outras entidades 
públicas nos Estados-Membros já puseram 
em prática abordagens integradas de 
poupança de energia e de 
aprovisionamento energético, por exemplo 
através de planos de acção em matéria de 
energia sustentável como os desenvolvidos 
no âmbito da iniciativa do Pacto de 
Autarcas, e de abordagens urbanas 
integradas que vão além das intervenções 
individuais no que respeita a edifícios ou 
modos de transporte. Os Estados-Membros
devem incentivar os municípios e outras 
entidades públicas a adoptarem planos 
integrados e sustentáveis de eficiência 
energética, com objectivos claros, a 
promoverem a participação dos cidadãos 
no seu desenvolvimento e execução e a 
informá-los adequadamente sobre o 
respectivo conteúdo e progressos na 
realização dos objectivos. Tais planos 
podem resultar em poupanças de energia 

(16) Alguns municípios e outras entidades 
públicas nos Estados-Membros já puseram 
em prática abordagens integradas de 
poupança de energia e de 
aprovisionamento energético, por exemplo 
através de planos de acção em matéria de 
energia sustentável como os desenvolvidos 
no âmbito da iniciativa do Pacto de 
Autarcas, e de abordagens urbanas 
integradas que vão além das intervenções 
individuais no que respeita a edifícios ou 
modos de transporte. Como condição 
prévia dos planos locais, integrados e 
sustentáveis, de eficiência energética, os 
Estados-Membros devem incentivar as 
autoridades locais a definirem essas 
estratégias de desenvolvimento local, 
tendo como base um diálogo com as 
partes interessadas a nível local, e ainda 
incentivar os municípios e outras entidades 
públicas a adoptarem planos integrados e 
sustentáveis de eficiência energética, com 
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consideráveis, especialmente se forem 
postos em prática com sistemas de gestão 
da energia que permitam aos organismos 
públicos interessados uma melhor gestão 
do seu consumo de energia. Deve ser 
encorajado o intercâmbio de experiências 
entre cidades e outros organismos públicos 
no que diz respeito às experiências mais 
inovadoras.

objectivos claros, a promoverem a 
participação das partes interessadas a 
nível local e dos cidadãos no seu 
desenvolvimento e execução e a informá-
los adequadamente sobre o respectivo 
conteúdo e progressos na realização dos 
objectivos. Tais planos podem resultar em 
poupanças de energia consideráveis, 
especialmente se forem postos em prática 
com sistemas de gestão da energia que 
permitam aos organismos públicos 
interessados uma melhor gestão do seu 
consumo de energia. Deve ser encorajado o 
intercâmbio de experiências entre cidades e 
outros organismos públicos no que diz 
respeito às experiências mais inovadoras.

Or. en

Alteração 199
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Alguns municípios e outras entidades 
públicas nos Estados-Membros já puseram 
em prática abordagens integradas de 
poupança de energia e de 
aprovisionamento energético, por exemplo 
através de planos de acção em matéria de 
energia sustentável como os desenvolvidos 
no âmbito da iniciativa do Pacto de 
Autarcas, e de abordagens urbanas 
integradas que vão além das intervenções 
individuais no que respeita a edifícios ou 
modos de transporte. Os Estados-Membros
devem incentivar os municípios e outras 
entidades públicas a adoptarem planos 
integrados e sustentáveis de eficiência 
energética, com objectivos claros, a 
promoverem a participação dos cidadãos 
no seu desenvolvimento e execução e a 
informá-los adequadamente sobre o 

(16) Alguns municípios e outras entidades 
públicas nos Estados-Membros já puseram 
em prática abordagens integradas de 
poupança de energia e de 
aprovisionamento energético, por exemplo 
através de planos de acção em matéria de 
energia sustentável, e de abordagens 
urbanas integradas que vão além das 
intervenções individuais no que respeita a 
edifícios ou modos de transporte. Os 
Estados-Membros devem incentivar os 
municípios e outras entidades públicas a 
adoptarem planos integrados e sustentáveis 
de eficiência energética, com objectivos 
claros, a promoverem a participação dos 
cidadãos no seu desenvolvimento e 
execução e a informá-los adequadamente 
sobre o respectivo conteúdo e progressos 
na realização dos objectivos. Tais planos 
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respectivo conteúdo e progressos na 
realização dos objectivos. Tais planos 
podem resultar em poupanças de energia 
consideráveis, especialmente se forem 
postos em prática com sistemas de gestão
da energia que permitam aos organismos 
públicos interessados uma melhor gestão 
do seu consumo de energia. Deve ser 
encorajado o intercâmbio de experiências 
entre cidades e outros organismos públicos 
no que diz respeito às experiências mais 
inovadoras.

podem resultar em poupanças de energia 
consideráveis, especialmente se forem 
postos em prática com sistemas de gestão 
da energia que permitam aos organismos 
públicos interessados uma melhor gestão 
do seu consumo de energia, e se for 
seguida uma abordagem verdadeiramente 
holística. Deve ser encorajado o 
intercâmbio de experiências entre cidades e 
outros organismos públicos no que diz 
respeito às experiências mais inovadoras.

Or. de

Alteração 200
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Alguns municípios e outras entidades 
públicas nos Estados-Membros já puseram 
em prática abordagens integradas de 
poupança de energia e de 
aprovisionamento energético, por exemplo 
através de planos de acção em matéria de 
energia sustentável como os desenvolvidos 
no âmbito da iniciativa do Pacto de 
Autarcas, e de abordagens urbanas 
integradas que vão além das intervenções 
individuais no que respeita a edifícios ou 
modos de transporte. Os Estados-Membros
devem incentivar os municípios e outras 
entidades públicas a adoptarem planos 
integrados e sustentáveis de eficiência 
energética, com objectivos claros, a 
promoverem a participação dos cidadãos 
no seu desenvolvimento e execução e a 
informá-los adequadamente sobre o 
respectivo conteúdo e progressos na 
realização dos objectivos. Tais planos 
podem resultar em poupanças de energia 
consideráveis, especialmente se forem 

(16) Alguns municípios e outras entidades 
públicas nos Estados-Membros já puseram 
em prática abordagens integradas de 
poupança de energia e de 
aprovisionamento energético, por exemplo 
através de planos de acção em matéria de 
energia sustentável como os desenvolvidos 
no âmbito da iniciativa do Pacto de 
Autarcas, e de abordagens urbanas 
integradas que vão além das intervenções 
individuais no que respeita a edifícios ou 
modos de transporte. Os Estados-Membros
devem incentivar os municípios e outras 
entidades públicas a adoptarem planos 
integrados, abrangentes e sustentáveis de 
eficiência energética, com objectivos 
claros, a promoverem a participação das 
entidades locais e dos cidadãos no seu 
desenvolvimento e execução e a informá-
los constante e adequadamente sobre o 
respectivo conteúdo e progressos na 
realização dos objectivos. Tais planos 
podem resultar em poupanças de energia 
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postos em prática com sistemas de gestão 
da energia que permitam aos organismos 
públicos interessados uma melhor gestão 
do seu consumo de energia. Deve ser 
encorajado o intercâmbio de experiências 
entre cidades e outros organismos públicos 
no que diz respeito às experiências mais 
inovadoras.

consideráveis, especialmente se forem 
postos em prática com sistemas de gestão 
da energia que permitam aos organismos 
públicos interessados uma melhor gestão 
do seu consumo de energia. Deve ser 
encorajado o intercâmbio de experiências 
entre cidades e outros organismos públicos 
no que diz respeito às experiências mais 
inovadoras.

Or. ro

Alteração 201
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Cumpre ter em conta as 
dificuldades existentes para implementar 
as auditorias energéticas, posto que os 
municípios subscritores do Pacto de 
Autarcas estão a ser confrontados com 
importantes obstáculos para aceder a 
dados relativos ao consumo de energia 
repartidos segundo as categorias 
propostas pela Comissão Europeia no 
âmbito do Pacto dos Autarcas.

Or. es

Alteração 202
Vicky Ford

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) No que respeita à aquisição de certos 
produtos e serviços e à compra e 
arrendamento de edifícios, os organismos 

(17) No que respeita à aquisição de certos 
produtos e serviços e à compra e 
arrendamento de edifícios, os organismos 
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públicos que celebram contratos de 
empreitada de obras públicas, contratos 
públicos de fornecimento ou contratos 
públicos de serviços devem dar o exemplo 
e adoptar decisões de compra que tenham 
em conta a eficiência energética. As 
disposições das directivas da União 
relativas aos contratos públicos não devem, 
porém, ser afectadas.

públicos que celebram contratos de 
empreitada de obras públicas, contratos 
públicos de fornecimento ou contratos 
públicos de serviços devem dar o exemplo 
e adoptar decisões de compra que tenham 
em conta a eficiência energética, sempre 
que se revele eficaz em termos de custos e 
prático agir desse modo. As disposições 
das directivas da União relativas aos 
contratos públicos não devem, porém, ser 
afectadas.

Or. en

Alteração 203
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) No que respeita à aquisição de certos 
produtos e serviços e à compra e 
arrendamento de edifícios, os organismos 
públicos que celebram contratos de 
empreitada de obras públicas, contratos 
públicos de fornecimento ou contratos 
públicos de serviços devem dar o exemplo 
e adoptar decisões de compra que tenham 
em conta a eficiência energética. As 
disposições das directivas da União 
relativas aos contratos públicos não devem, 
porém, ser afectadas.

(17) No que respeita à aquisição de certos 
produtos e serviços e à compra e 
arrendamento de edifícios, os organismos 
públicos que celebram contratos de 
empreitada de obras públicas, contratos 
públicos de fornecimento ou contratos 
públicos de serviços devem dar o exemplo 
e adoptar decisões de compra que tenham 
em conta a eficiência energética. As 
disposições das directivas da União 
relativas aos contratos públicos não devem, 
porém, ser afectadas e a relação 
custo-eficácia deve ser garantida.

Or. de

Alteração 204
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) No que respeita à aquisição de certos 
produtos e serviços e à compra e 
arrendamento de edifícios, os organismos 
públicos que celebram contratos de 
empreitada de obras públicas, contratos 
públicos de fornecimento ou contratos 
públicos de serviços devem dar o exemplo 
e adoptar decisões de compra que tenham 
em conta a eficiência energética. As 
disposições das directivas da União 
relativas aos contratos públicos não devem, 
porém, ser afectadas.

(17) No que respeita à aquisição de certos 
produtos e serviços e à compra e 
arrendamento de edifícios, os organismos 
públicos que celebram contratos de 
empreitada de obras públicas, contratos 
públicos de fornecimento ou contratos 
públicos de serviços devem dar o exemplo 
e adoptar decisões de compra que tenham 
em conta a eficiência energética e
económica. As disposições das directivas 
da União relativas aos contratos públicos 
não devem, porém, ser afectadas.

Or. ro

Alteração 205
Francisco Sosa Wagner

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Dado que os edifícios representam 
40% do consumo final de energia na UE e 
36% das emissões de CO2, e tendo em 
conta que o Roteiro de transição para 
uma economia hipocarbónica competitiva 
em 2050 estabelece um objectivo de 
redução das emissões de 90% do sector da 
construção, este objectivo só será 
alcançado se UE adoptar 
medidas ambiciosas no conjunto do 
parque imobiliário, enquanto parte 
essencial da sua infra-estrutura 
energética. Por este motivo, os 
Estados-Membros, prosseguindo a acção 
exemplar do sector público em matéria de 
renovação dos edifícios, devem também, 
numa perspectiva a longo prazo e 
respeitando sempre o princípio da 
subsidiariedade e da rentabilidade, 
estabelecer roteiros para a renovação dos 
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edifícios comerciais e privados.

Or. es

Justificação

La propuesta de "medida obligatoria" de los objetivos de mejora energética de los edificios 
públicos, tomada aisladamente, tendrá un alcance muy limitado y por lo tanto un impacto 
relativamente pequeño sobre el rendimiento energético del parque inmobiliario de un Estado 
miembro (los edificios de propiedad de organismos públicos representan sólo el 12% de la 
superficie de los edificios de la UE). Los beneficios reales en términos de ahorro de energía y 
de reducción de emisiones –además de otros beneficios sustanciales como la creación de 
puestos de trabajo- podrían multiplicarse significativamente si la medida se extiende, poco a 
poco y en cierto modo sobre una base inicialmente voluntaria, a otros tipos de edificios (tanto 
residenciales como no residenciales).

Alteração 206
Giles Chichester

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Tendo em conta que os edifícios 
representam 40 % do consumo final de 
energia na UE e 36 % das emissões de 
CO2, e tendo em conta que o roteiro para 
avançar no sentido de uma economia com 
baixo teor de carbono em 2050 estabelece 
um objectivo de redução em 90% das 
emissões do sector da construção, tal 
objectivo apenas será atingido se a UE 
adoptar medidas ambiciosas no conjunto 
do parque imobiliário, como uma parte 
essencial da sua infra-estrutura 
energética. Esta é a razão pela qual, 
seguindo a actuação exemplar do sector 
público na renovação dos edifícios, os 
Estados-Membros devem igualmente, 
numa perspectiva de longo prazo e 
preservando sempre o princípio da 
subsidiariedade e a rentabilidade, definir 
vias para a renovação dos edifícios 
comerciais e privados.

Or. en
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Alteração 207
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Os edifícios representam 40 % do 
consumo final de energia na UE e 36 % 
das emissões de CO2. O roteiro para 
avançar no sentido de uma economia com 
baixo teor de carbono em 2050 estabelece 
um objectivo de redução em 90% das 
emissões do sector da construção, o qual 
apenas será atingido se a UE adoptar 
medidas ambiciosas no conjunto do 
parque imobiliário. Esta é a razão pela 
qual os Estados-Membros devem, numa 
perspectiva de longo prazo e respeitando o 
princípio da subsidiariedade e a 
rentabilidade, definir estratégias eficazes 
para melhorias energéticas no sector da 
construção.

Or. en

Alteração 208
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) As instituições da UE devem 
igualmente dar o exemplo, alugando e 
comprando unicamente produtos, serviços 
e edifícios pertencentes à melhor 
categoria energética disponível.

Or. en
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Alteração 209
Vicky Ford

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Uma avaliação da possibilidade de 
criar um regime de «certificados brancos» 
à escala da União revelou que, na situação 
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 

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



PE475.873v01-00 78/106 AM\882686PT.doc

PT

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

Or. en

Alteração 210
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Uma avaliação da possibilidade de 
criar um regime de «certificados brancos» 
à escala da União revelou que, na situação 
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 

(18) Uma avaliação da possibilidade de 
criar um regime de «certificados brancos», 
que em muitos Estados-Membros se 
traduziu em parcas poupanças, 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. É 
conveniente estabelecer o nível de ambição 
desses regimes e, sobretudo, dos métodos 
de cálculo, no âmbito de um quadro 
comum a toda a União, proporcionando ao 
mesmo tempo flexibilidade significativa 
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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 
aos benefícios decorrentes do aumento da 
eficiência energética. Permitiria também 
aos Estados-Membros isentar as pequenas 
empresas da obrigação de eficiência 
energética. A Comunicação da Comissão 
«Um Small Business Act para a Europa» 
define princípios a tomar em consideração 
pelos Estados-Membros que decidam não 
aplicar esta possibilidade.

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 
aos benefícios decorrentes de um menor 
consumo de energia. Permitiria também 
aos Estados-Membros isentar as pequenas 
empresas da obrigação de eficiência 
energética. A Comunicação da Comissão 
«Um Small Business Act para a Europa» 
define princípios a tomar em consideração 
pelos Estados-Membros que decidam não 
aplicar esta possibilidade.

Or. de

Alteração 211
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Uma avaliação da possibilidade de 
criar um regime de «certificados brancos» 
à escala da União revelou que, na situação 

Uma avaliação da possibilidade de criar 
um regime de «certificados brancos» à 
escala da União revelou que, na situação 
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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 
aos benefícios decorrentes do aumento da 
eficiência energética. Permitiria também 
aos Estados-Membros isentar as pequenas 
empresas da obrigação de eficiência
energética. A Comunicação da Comissão 
«Um Small Business Act para a Europa» 
define princípios a tomar em consideração 

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 de 
20% de poupança de energia até 2020
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, garantindo assim que todos os 
Estados-Membros beneficiem das 
vantagens económicas e sociais 
decorrentes da melhoria da eficiência 
energética. Não obstante, é conveniente 
estabelecer o nível de ambição desses 
regimes vinculativos de eficiência 
energética 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 
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» 
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pelos Estados-Membros que decidam não 
aplicar esta possibilidade.

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

Or. en

Alteração 212
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Paul Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Uma avaliação da possibilidade de 
criar um regime de «certificados brancos» 
à escala da União revelou que, na situação 
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 

(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, critérios comuns segundo 
os quais as medidas de eficiência 
energética poderão ser mensuradas e 
verificadas, bem como 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 
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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» 
define princípios a tomar em consideração 
pelos Estados-Membros que decidam não 
aplicar esta possibilidade.

os hábitos dos consumidores finais. Esse 
quadro comum deveria dar aos serviços 
públicos no sector da energia  e aos outros 
actores elegíveis a possibilidade de 
oferecerem serviços energéticos a todos os 
consumidores finais. 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» 
define princípios a tomar em consideração 
pelos Estados-Membros que decidam não 
aplicar esta possibilidade.

Or. en

Alteração 213
András Gyürk

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Uma avaliação da possibilidade de 
criar um regime de «certificados brancos» 
à escala da União revelou que, na situação 
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 

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 
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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 
aos benefícios decorrentes do aumento da 
eficiência energética. Permitiria também 
aos Estados-Membros isentar as pequenas 
empresas da obrigação de eficiência 
energética. A Comunicação da Comissão
«Um Small Business Act para a Europa» 
define princípios a tomar em consideração 
pelos Estados-Membros que decidam não 
aplicar esta possibilidade.

medidas alternativas que permitam obter o 
mesmo nível de poupanças de energia. A 
Comissão deve, contudo, estabelecer, por 
acto delegado, critérios comuns segundo 
os quais as medidas de eficiência 
energética poderão ser mensuradas e 
verificadas, bem como 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 
aos benefícios decorrentes do aumento da 
eficiência energética. Permitiria também 
aos Estados-Membros isentar as pequenas 
empresas da obrigação de eficiência 
energética. A Comunicação da Comissão 
«Um Small Business Act para a Europa» 
define princípios a tomar em consideração 
pelos Estados-Membros que decidam não 
aplicar esta possibilidade.

Or. en
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Alteração 214
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Uma avaliação da possibilidade de 
criar um regime de «certificados brancos» 
à escala da União revelou que, na situação 
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 

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

nos respectivos regimes nacionais 
requisitos que visam um objectivo social, 
nomeadamente a fim de assegurar que os 
consumidores vulneráveis, que devem ser 
definidos na legislação nacional dos 
Estados-Membros em questão, tenham
acesso aos benefícios decorrentes do 
aumento da eficiência energética. 
Permitiria também aos Estados-Membros
isentar as pequenas empresas da obrigação 
de eficiência energética. A Comunicação 
da Comissão «Um Small Business Act para 
a Europa» define princípios a tomar em 
consideração pelos Estados-Membros que 
decidam não aplicar esta possibilidade.

Or. ro

Alteração 215
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Uma avaliação da possibilidade de 
criar um regime de «certificados brancos» 
à escala da União revelou que, na situação 
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 

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. 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 
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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 
aos benefícios decorrentes do aumento da 
eficiência energética. Permitiria também 
aos Estados-Membros isentar as pequenas 
empresas da obrigação de eficiência 
energética. A Comunicação da Comissão 
«Um Small Business Act para a Europa» 
define princípios a tomar em consideração 
pelos Estados-Membros que decidam não 
aplicar esta possibilidade.

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 
aos benefícios decorrentes do aumento da 
eficiência energética. Permitiria também 
aos Estados-Membros isentar as pequenas 
empresas da obrigação de eficiência 
energética. A Comunicação da Comissão 
«Um Small Business Act para a Europa» 
define princípios a tomar em consideração 
pelos Estados-Membros que decidam não 
aplicar esta possibilidade.

Or. en

Alteração 216
Daniel Caspary

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Uma avaliação da possibilidade de 
criar um regime de «certificados brancos» 

(18) Uma avaliação da possibilidade de 
criar um regime de «certificados brancos» 
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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 
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» 

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 
um nível de poupanças de energia 
equivalente. 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 
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 
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define princípios a tomar em consideração 
pelos Estados-Membros que decidam não 
aplicar esta possibilidade.

«Um Small Business Act para a Europa» 
define princípios a tomar em consideração 
pelos Estados-Membros que decidam não 
aplicar esta possibilidade.

Or. de

Alteração 217
Giles Chichester

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 da eficiência 
energética e 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. Por outro lado, 
os Estados-Membros devem adoptar 
medidas positivas para encorajar a 
eficiência energética e a poupança nesses 
segmentos do mercado. Em primeiro 
lugar, encorajando os distribuidores de 
electricidade e de gás a reestruturarem a
suas tarifas e, em segundo lugar, revendo 
a aplicação de taxas variáveis do IVA.

Or. en

Alteração 218
Herbert Reul
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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. Os 
Estados-Membros devem poder criar 
incentivos para que as grandes empresas 
que regularmente se submetem a uma 
auditoria energética também apliquem 
extensivamente as recomendações daí 
resultantes, desde que a poupança 
energética assim obtida seja substancial e 
nenhum concorrente directo saia 
prejudicado.

Or. de

Justificação

Na página 48 da avaliação de impacto, a Comissão parte do princípio de que só uma 
pequena parte das propostas resultantes de uma auditoria energética é aplicada. 
Concretamente, a Comissão indica que, até 2020, só se conseguirá uma poupança adicional 
de 0,4 a 0,5% do consumo total de energia pela indústria. Também não faz sentido tornar 
obrigatórias estas auditorias. A probabilidade de as medidas propostas numa auditoria 
serem aplicadas na prática será mais elevada se tiverem carácter voluntário.

Alteração 219
Angelika Niebler

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 

(19) Para tirar partido do potencial de 
poupança de energia em certos segmentos 
do mercado da energia nos quais as 
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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.

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. Os 
Estados-Membros são, além disso, 
instados a criar condições adequadas à 
realização regular de auditorias 
energéticas nas grandes empresas, 
atendendo a que as poupanças de energia 
podem ser significativas.

Or. de

Justificação

Em muitos Estados-Membros, os acordos voluntários com as empresas e/ou associações de 
empresas, tal como os sistemas de incentivo nacionais, mostraram ser um instrumento 
altamente eficaz para realizar os objectivos de protecção do clima e do ambiente e aumentar 
a eficiência energética se forem associados a uma monitorização rigorosa.

Alteração 220
Eija-Riitta Korhola

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. Os 
Estados-Membros devem encorajar as 
grandes empresas a efectuarem 
periodicamente auditorias energéticas, 
atendendo a que as poupanças de energia 
podem ser significativas.

Or. en
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Justificação

Deve ser aprovada a possibilidade de serem realizadas auditorias energéticas por peritos 
internos. Os programas de auditorias periódicas das próprias empresas devem ser aceites, 
por exemplo, no quadro de acordos voluntários de longo prazo.

Alteração 221
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

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 criar condições para a 
disponibilidade de auditorias energéticas e 
garantir a certificação dos auditores de
energia. As auditorias energéticas devem 
ser obrigatórias e periódicas para as 
grandes empresas, atendendo a que as 
poupanças de energia podem ser 
significativas.

Or. en

Alteração 222
Lambert van Nistelrooij

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 

(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 
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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.

objecto de exploração comercial (como os 
agregados familiares ou as pequenas e 
médias empresas), os Estados-Membros
devem assegurar que estejam disponíveis 
auditorias energéticas. Os 
Estados-Membros devem encorajar as 
grandes empresas a efectuarem 
periodicamente auditorias energéticas, 
atendendo a que as poupanças de energia 
podem ser significativas.

Or. en

Justificação

As auditorias energéticas devem ser promovidas numa base voluntária, permitindo que os 
Estados-Membros conservem a sua flexibilidade para definir modelos de regimes de 
incentivos nacionais, tendo como base acordos voluntários de longo prazo com a indústria e 
as empresas privadas. Tais acordos voluntários demonstraram ter obtido grande êxito ao 
contribuir para a melhoria da eficiência energética e para a protecção do clima en muitos 
Estados-Membros.

Alteração 223
Ioan Enciu

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, acessíveis do ponto 
de vista financeiro. As auditorias 
energéticas devem ser obrigatórias e 
periódicas para as grandes empresas, 
atendendo a que as poupanças de energia 
podem ser significativas.

Or. ro
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Alteração 224
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Estas auditorias devem ser efectuadas 
de forma independente e eficaz em termos 
de custos. O requisito de independência 
autoriza que as auditorias sejam efectuadas 
por peritos da própria empresa desde que 
estes estejam qualificados ou acreditados, 
não estejam directamente envolvidos na 
actividade em que incide a auditoria, e 
que o Estado-Membro tenha posto em 
prática um regime destinado a assegurar 
e controlar a sua actividade e a impor 
sanções, caso necessário.

(20) Estas auditorias devem ser efectuadas 
de forma independente e eficaz em termos 
de custos. O requisito de independência 
autoriza que as auditorias sejam efectuadas 
por peritos da própria empresa desde que 
estes estejam qualificados ou acreditados, 
para o que os Estados-Membros devem 
criar os enquadramentos devidos.

Or. en

Justificação

Simplificação e previsão de uma margem de manobra  para que os Estados-Membros se 
organizem de acordo com as condições nacionais.

Alteração 225
Paul Rübig

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Estas auditorias devem ser efectuadas 
de forma independente e eficaz em termos 
de custos. O requisito de independência 
autoriza que as auditorias sejam efectuadas 
por peritos da própria empresa desde que 
estes estejam qualificados ou acreditados, 
não estejam directamente envolvidos na 
actividade em que incide a auditoria, e que 

(20) Estas auditorias devem ser efectuadas 
de forma objectiva e eficaz em termos de 
custos. O requisito de independência 
autoriza que as auditorias sejam efectuadas 
por peritos da própria empresa desde que 
estes estejam qualificados ou acreditados, 
não estejam directamente envolvidos na 
actividade em que incide a auditoria.
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o Estado-Membro tenha posto em prática 
um regime destinado a assegurar e 
controlar a sua actividade e a impor 
sanções, caso necessário.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para garantir que a rentabilidade seja considerada um princípio 
supremo, a fim de evitar auditorias improdutivas de fluxos de energia sem potenciais de 
eficiência. As auditorias internas não devem depender da aplicação pelos Estados-Membros
de um regime especial.

Alteração 226
Vicky Ford

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Estas auditorias devem ser efectuadas 
de forma independente e eficaz em termos 
de custos. O requisito de independência 
autoriza que as auditorias sejam efectuadas 
por peritos da própria empresa desde que 
estes estejam qualificados ou acreditados, 
não estejam directamente envolvidos na 
actividade em que incide a auditoria, e que 
o Estado-Membro tenha posto em prática 
um regime destinado a assegurar e 
controlar a sua actividade e a impor 
sanções, caso necessário.

(20) Estas auditorias devem ser efectuadas 
de forma independente e eficaz em termos 
de custos. O requisito de independência
autoriza que as auditorias sejam efectuadas 
por peritos da própria empresa desde que 
estes estejam qualificados ou acreditados, 
não estejam directamente envolvidos na 
actividade em que incide a auditoria, e que 
o Estado-Membro tenha posto em prática 
um regime destinado a assegurar e 
controlar a sua actividade e a impor 
sanções, caso necessário. Os 
Estados-Membros devem criar as 
condições-quadro adequadas para 
garantir que o mercado disponha de 
peritos acreditados e qualificados em 
número suficiente.

Or. en

Alteração 227
Lambert van Nistelrooij
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Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Estas auditorias devem ser efectuadas 
de forma independente e eficaz em termos 
de custos. O requisito de independência 
autoriza que as auditorias sejam efectuadas 
por peritos da própria empresa desde que 
estes estejam qualificados ou acreditados, 
não estejam directamente envolvidos na 
actividade em que incide a auditoria, e que 
o Estado-Membro tenha posto em prática 
um regime destinado a assegurar e 
controlar a sua actividade e a impor 
sanções, caso necessário.

(20) Estas auditorias devem ser efectuadas 
de forma independente e eficaz em termos 
de custos. O requisito de independência 
autoriza que as auditorias sejam efectuadas 
por peritos da própria empresa desde que 
estes estejam qualificados ou acreditados, 
não estejam directamente envolvidos na
actividade em que incide a auditoria, e que 
o Estado-Membro tenha posto em prática 
um regime destinado a assegurar e 
controlar a sua actividade e a impor 
sanções, caso necessário. Os 
Estados-Membros devem criar as 
condições-quadro adequadas para 
garantir que o mercado disponha de 
peritos acreditados e qualificados em 
número suficiente.

Or. en

Justificação

A possibilidade de auditorias energéticas efectuadas por peritos internos, conforme se refere 
no considerando 20, faz parte da definição de "auditorias independentes" prevista no artigo 
7.º, n.º 2, pelo que deve ser integrada no artigo 7.º

Alteração 228
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Estas auditorias devem ser efectuadas 
de forma independente e eficaz em termos 
de custos. O requisito de independência 
autoriza que as auditorias sejam efectuadas 
por peritos da própria empresa desde que 
estes estejam qualificados ou acreditados, 

(20) Estas auditorias devem ser efectuadas 
de forma independente e eficaz em termos 
de custos. Este requisito de independência 
autoriza que as auditorias sejam efectuadas 
por peritos da própria empresa ou de 
empresas de serviços de energia, desde 
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não estejam directamente envolvidos na 
actividade em que incide a auditoria, e que 
o Estado-Membro tenha posto em prática 
um regime destinado a assegurar e 
controlar a sua actividade e a impor 
sanções, caso necessário.

que estes estejam qualificados ou 
acreditados, não estejam directamente 
envolvidos na actividade em que incide a 
auditoria, e que o Estado-Membro tenha 
posto em prática um regime destinado a 
assegurar e controlar a sua actividade e a 
impor sanções, caso necessário.

Or. en

Justificação

Excluir as empresas de serviços de energia do processo de auditoria apenas fará aumentar o 
risco de auditorias estandardizadas e de baixa qualidade. Por outro lado, apenas essas 
empresas dispõem dos conhecimentos especializados e das competências para efectuar, por 
exemplo, auditorias em larga escala, que são sobretudo importantes nos edifícios 
não-residenciais e na indústria.

Alteração 229
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Estas auditorias devem ser efectuadas 
de forma independente e eficaz em termos 
de custos. O requisito de independência 
autoriza que as auditorias sejam efectuadas 
por peritos da própria empresa desde que 
estes estejam qualificados ou acreditados, 
não estejam directamente envolvidos na 
actividade em que incide a auditoria, e que 
o Estado-Membro tenha posto em prática 
um regime destinado a assegurar e 
controlar a sua actividade e a impor 
sanções, caso necessário.

(20) Estas auditorias devem ser efectuadas 
de forma independente e eficaz em termos 
de custos. Este requisito de independência 
autoriza que as auditorias sejam efectuadas 
por peritos da própria empresa ou 
prestadores de serviços de energia, desde 
que estes estejam qualificados ou 
acreditados, não estejam directamente 
envolvidos na actividade em que incide a 
auditoria, e que o Estado-Membro tenha 
posto em prática um regime destinado a 
assegurar e controlar a sua actividade e a 
impor sanções, caso necessário.

Or. en

Alteração 230
Ioan Enciu



AM\882686PT.doc 97/106 PE475.873v01-00

PT

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Estas auditorias devem ser efectuadas 
de forma independente e eficaz em termos 
de custos. O requisito de independência 
autoriza que as auditorias sejam efectuadas 
por peritos da própria empresa desde que 
estes estejam qualificados ou acreditados, 
não estejam directamente envolvidos na 
actividade em que incide a auditoria, e que 
o Estado-Membro tenha posto em prática 
um regime destinado a assegurar e 
controlar a sua actividade e a impor 
sanções, caso necessário.

(20) Estas auditorias devem ser efectuadas 
de forma independente, acessível e eficaz 
em termos de custos. O requisito de 
independência autoriza que as auditorias 
sejam efectuadas por peritos da própria 
empresa ou por fornecedores profissionais 
de serviços energéticos desde que estes 
estejam qualificados ou acreditados, não 
estejam directamente envolvidos na 
actividade em que incide a auditoria, e que 
o Estado-Membro tenha posto em prática 
um regime destinado a assegurar e 
controlar a sua actividade e a impor 
sanções, caso necessário.

Or. ro

Alteração 231
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Estas auditorias devem ser efectuadas 
de forma independente e eficaz em termos 
de custos. O requisito de independência 
autoriza que as auditorias sejam efectuadas 
por peritos da própria empresa desde que 
estes estejam qualificados ou acreditados, 
não estejam directamente envolvidos na 
actividade em que incide a auditoria, e que 
o Estado-Membro tenha posto em prática 
um regime destinado a assegurar e 
controlar a sua actividade e a impor 
sanções, caso necessário.

(20) Estas auditorias devem ser efectuadas 
de forma independente e eficaz em termos 
de custos. O requisito de independência 
autoriza que as auditorias sejam efectuadas 
por peritos da própria empresa ou peritos 
de empresas de serviços energéticos desde 
que estes estejam qualificados ou 
acreditados, não estejam directamente 
envolvidos na actividade em que incide a 
auditoria, e que o Estado-Membro tenha 
posto em prática um regime destinado a 
assegurar e controlar a sua actividade e a 
impor sanções, caso necessário.

Or. de
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Justificação

Se a Comissão confia tanto nas empresas de serviços energéticos, porque não delegar nelas 
também a realização de auditorias energéticas independentes? A sua exclusão, em vez de 
ampliar só irá limitar o mercado de serviços energéticos.

Alteração 232
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de directiva
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) É provável que o custo das 
medidas para melhorar a eficiência 
energética, incluindo os regimes 
vinculativos de poupança de energia e a 
instalação de contadores inteligentes, seja 
repercutido sobre os consumidores nas 
suas facturas de energia. Para garantir 
que as empresas retalhistas de venda de 
energia e os prestadores de serviços de 
energia ofereçam essas medidas aos 
consumidores de forma equitativa e 
rentável, os Estados-Membros devem 
estabelecer requisitos transparentes de 
informação sobre os custos às autoridades 
reguladoras nacionais.

Or. en

Alteração 233
Vicky Ford

Proposta de directiva
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) É provável que o custo das 
medidas para melhorar a eficiência 
energética, incluindo os regimes 
vinculativos de poupança de energia e a 
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instalação de contadores inteligentes, seja 
repercutido sobre os consumidores nas 
suas facturas de energia. Para garantir 
que as empresas retalhistas de venda de 
energia e os prestadores de serviços de 
energia ofereçam essas medidas aos 
consumidores de forma equitativa e 
rentável, os Estados-Membros devem 
estabelecer requisitos transparentes de 
informação sobre os custos às autoridades 
reguladoras nacionais.

Or. en

Justificação

A directiva deve reconhecer que os consumidores vão pagar muitas das medidas propostas de 
eficiência energética, como os regimes vinculativos de poupança de energia e a instalação de 
contadores inteligentes. Deve igualmente garantir que essas medidas são oferecidas aos 
consumidores de forma equitativa e rentável.

Alteração 234
Herbert Reul

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 também, se 
assim o desejarem, no consumo efectivo.
Sempre que o aquecimento esteja incluído 
na facturação baseada no consumo real, 
os utilizadores devem ser informados de 
que os custos podem ser 
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consideravelmente superiores no inverno 
do que nos meses mais quentes.

Or. de

Justificação

Muitos consumidores não conseguem suportar altos custos de aquecimento se não se forem 
preparando ao longo do ano.

Alteração 235
Gaston Franco

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 informação
regular sobre o seu consumo efectivo. Por 
outro lado, os Estados-Membros devem 
elaborar programas de resposta à procura 
que façam participar e recompensem os 
produtores de energia descentralizados e 
flexíveis, em combinação com os 
prestadores de resposta à procura.

Or. en

Justificação

A alteração proposta introduz a ideia de que a instalação de contadores inteligentes deve ser 
acompanhada por políticas que tenham como objectivo desenvolver programas de resposta à 
procura.
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Alteração 236
Maria Da Graça Carvalho

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. Por outro lado, os 
Estados-Membros devem elaborar 
programas de resposta à procura que 
façam participar e recompensem os 
produtores de energia descentralizados e 
flexíveis, em combinação com os 
prestadores de resposta à procura.

Or. en

Alteração 237
Judith A. Merkies, Anni Podimata

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 

(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 
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consumidores finais devem poder 
visualizar indicadores de custos e de 
consumo e dispor de uma facturação 
individual regular baseada no consumo 
efectivo.

consumidores finais devem poder 
visualizar indicadores de custos e de 
consumo e dispor de uma facturação 
individual regular baseada no consumo 
efectivo. Por outro lado, os 
Estados-Membros devem elaborar 
programas de resposta à procura que 
façam participar e recompensem os 
produtores de energia descentralizados e 
flexíveis, em combinação com os 
prestadores de resposta à procura.

Or. en

Alteração 238
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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 que podem ser obtidos com a 
aplicação generalizada de inovações 
tecnológicas como os contadores 
inteligentes. O arranque destas inovações 
tecnológicas apenas deve ser apoiado se 
os resultados de uma análise de 
custo-benefício forem positivos, em 
especial para os consumidores, incluindo 
os utilizadores de baixos rendimentos, e se 
for garantida a privacidade. Os 
consumidores finais devem poder 
visualizar indicadores de custos e de 
consumo.

Or. en

Alteração 239
Giles Chichester
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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. Em especial, os 
Estados-Membros devem exigir aos 
distribuidores de gás e de electricidade 
que adoptem um sistema comum de 
visualização para facilitar as decisões dos 
consumidores.

Or. en

Alteração 240
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 efectivo, de modo facilmente 
compreensível, quer através da 
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efectivo. visualização em contadores inteligentes, 
quer através da Internet, e dispor de uma 
facturação individual regular baseada no 
consumo efectivo.

Or. en

Alteração 241
Britta Thomsen

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 automatização dos edifícios e os 
controlos. A fim de maximizar os 
benefícios de poupança resultantes destas 
inovações, os consumidores finais devem 
poder visualizar indicadores de custos e de 
consumo, de modo a poderem controlá-los 
adequadamente, e dispor de uma 
facturação individual regular baseada no 
consumo efectivo.

Or. en

Justificação

Smart meters are not “the one and only” cost effective technological innovation. Smart 
meters only allow the final customer to visualise his/her energy consumption in real time, 
without being able to influence it. Such a measure will not drive energy efficiency on its own. 
Building automation and controls are vital in this context as they enable buildings to become 
intelligent. Further, building automation and controls, in comparison with other technologies, 
are technologies that are already available on the market, that are cost efficient and that have 
short pay-back times.Building automation and controls ensure average payback times of 3 to 
5 years at low investment volumes and with long-lasting impacts on energy savings. These are 
some of the most cost-effective energy efficiency technologies and the easiest to 
implement.Building automation and controls increase the energy saving potential of any other 
measures installed. Simple passive measures (such as glazing or insulation) only reduce 
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consumption if controls are present, similarly plant installed will only achieve its design 
efficiency if controls are fitted.

Alteração 242
Fiona Hall

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 ver
indicadores de custos e de consumo e 
dispor de uma facturação individual regular 
baseada no consumo efectivo.

Or. en

Alteração 243
Kathleen Van Brempt

Proposta de directiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) As medidas de poupança de 
energia podem permitir obter benefícios 
até 1 000 euros por lar e por ano. Por tal 
motivo, as políticas de eficiência 
energética são um instrumento decisivo 
para manter a energia a um preço 
acessível para todos os consumidores e 
lutar contra a pobreza energética.
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Or. en

Alteração 244
Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Proposta de directiva
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) A pobreza energética é causada 
principalmente por uma combinação de 
rendimentos baixos, má qualidade da 
habitação e altos preços da energia. É 
necessário lutar contra estes três factores 
melhorando a eficiência energética dos 
lares, responsabilizando o mercado da 
energia e desenvolvendo medidas de 
integração social.

Or. en


