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Alteração 245
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem elaborar planos 
nacionais para desenvolver a cogeração 
de elevada eficiência e as redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano. Tais 
planos devem abranger um período 
suficientemente longo para que os 
investidores disponham de informações 
relativas aos planos de desenvolvimento 
nacionais e contribuir para um ambiente 
estável e favorável ao investimento. As 
novas instalações de produção de 
electricidade e as instalações existentes que 
sejam substancialmente renovadas ou cuja 
autorização ou licença seja actualizada 
devem ser equipadas com unidades de 
cogeração de alta eficiência para a 
recuperação do calor residual resultante da 
produção de electricidade. Este calor 
residual pode então ser transportado para 
onde for necessário através das redes de 
aquecimento urbano. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem fixar critérios de 
autorização que assegurem a implantação 
das instalações em locais próximos dos 
pontos de procura de calor. Os 
Estados-Membros devem, contudo, poder 
fixar as condições para a isenção destas 
obrigações, caso estejam preenchidas 
certas condições.

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem efectuar uma 
avaliação exaustiva da procura de 
aquecimento e arrefecimento.  Esta 
avaliação deve abranger um período 
suficientemente longo para que os 
investidores disponham de informações 
relativas aos planos de desenvolvimento 
nacionais e contribuir para um ambiente 
estável e favorável ao investimento. As 
novas instalações de produção de 
electricidade e as instalações existentes que 
devam ser substancialmente renovadas ou 
cuja autorização ou licença seja actualizada 
devem avaliar se, do ponto de vista 
técnico e económico, é viável equipá-las
com unidades de cogeração de alta 
eficiência para a recuperação do calor 
residual resultante da produção de 
electricidade.

Or. en
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Alteração 246
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem elaborar planos 
nacionais para desenvolver a cogeração de 
elevada eficiência e as redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano. Tais 
planos devem abranger um período 
suficientemente longo para que os 
investidores disponham de informações 
relativas aos planos de desenvolvimento 
nacionais e contribuir para um ambiente 
estável e favorável ao investimento. As 
novas instalações de produção de 
electricidade e as instalações existentes que 
sejam substancialmente renovadas ou cuja 
autorização ou licença seja actualizada 
devem ser equipadas com unidades de 
cogeração de alta eficiência para a 
recuperação do calor residual resultante da 
produção de electricidade. Este calor 
residual pode então ser transportado para 
onde for necessário através das redes de 
aquecimento urbano. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem fixar critérios de 
autorização que assegurem a implantação 
das instalações em locais próximos dos 
pontos de procura de calor. Os 
Estados-Membros devem, contudo, poder 
fixar as condições para a isenção destas 
obrigações, caso estejam preenchidas 
certas condições.

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem elaborar planos 
nacionais para desenvolver a cogeração de 
elevada eficiência e as redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano. Tais 
planos devem abranger um período 
suficientemente longo para que os 
investidores disponham de informações 
relativas aos planos de desenvolvimento 
nacionais e contribuir para um ambiente 
estável e favorável ao investimento. As 
novas instalações de produção de 
electricidade e as instalações existentes que 
sejam substancialmente renovadas ou cuja 
autorização ou licença seja actualizada 
devem ser equipadas com unidades de 
cogeração de alta eficiência para a 
recuperação do calor residual resultante da 
produção de electricidade, desde que a 
procura de calor seja suficiente, o 
funcionamento da instalação seja viável 
do ponto de vista económico e a 
infra-estrutura a jusante já exista ou 
possa ser ampliada sem custos 
injustificados. Este calor residual pode 
então ser transportado para onde for 
necessário através das redes de 
aquecimento urbano. Os Estados-Membros 
também podem fixar critérios de 
autorização que assegurem a implantação 
das instalações em locais próximos dos 
pontos de procura de calor. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem, contudo, poder 
fixar as condições para a isenção destas 
obrigações, caso estejam preenchidas 
certas condições.
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Or. de

Justificação

A cogeração de elevada eficiência (CHP) criada de raiz não faz sentido. Porém, essas 
unidades nem sempre podem ser construídas, como a Comissão sugere, na vizinhança 
imediata dos seus consumidores potenciais, por exemplo, no meio duma área residencial.
Deve continuar a caber às autoridades locais a escolha da localização, em diálogo com os 
residentes e outras partes interessadas, em particular. Também é imperativo assegurar 
sempre a viabilidade económica da operação.

Alteração 247
Evžen Tošenovský

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem elaborar planos 
nacionais para desenvolver a cogeração de 
elevada eficiência e as redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano. Tais 
planos devem abranger um período 
suficientemente longo para que os 
investidores disponham de informações 
relativas aos planos de desenvolvimento 
nacionais e contribuir para um ambiente 
estável e favorável ao investimento. As 
novas instalações de produção de 
electricidade e as instalações existentes que 
sejam substancialmente renovadas ou cuja 
autorização ou licença seja actualizada 
devem ser equipadas com unidades de 
cogeração de alta eficiência para a 
recuperação do calor residual resultante da 
produção de electricidade. Este calor 
residual pode então ser transportado para 
onde for necessário através das redes de 
aquecimento urbano. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem fixar critérios de 

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem elaborar planos 
nacionais para desenvolver a cogeração de 
elevada eficiência e as redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano e 
apurar os motivos socioeconómicos e 
comerciais que justifiquem esses planos.
Tais planos devem abranger um período 
suficientemente longo para que os 
investidores disponham de informações 
relativas aos planos de desenvolvimento 
nacionais e contribuir para um ambiente 
estável e favorável ao investimento. As 
novas instalações de produção de 
electricidade e as instalações existentes que 
sejam substancialmente renovadas ou cuja 
autorização ou licença seja actualizada 
devem ser equipadas com unidades de 
cogeração de alta eficiência para a 
recuperação do calor residual resultante da 
produção de electricidade, sempre que seja 
viável do ponto de vista técnico, 
socioeconómico e comercial. Este calor 
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autorização que assegurem a implantação 
das instalações em locais próximos dos 
pontos de procura de calor. Os 
Estados-Membros devem, contudo, poder 
fixar as condições para a isenção destas 
obrigações, caso estejam preenchidas 
certas condições.

residual pode então ser transportado para 
onde for necessário através das redes de 
aquecimento urbano. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem fixar critérios de 
autorização que assegurem a implantação 
das instalações em locais próximos dos 
pontos de procura de calor. Os 
Estados-Membros devem, contudo, poder 
fixar as condições para a isenção destas 
obrigações, caso estejam preenchidas 
certas condições.

Or. en

Alteração 248
Giles Chichester

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem elaborar planos 
nacionais para desenvolver a cogeração de 
elevada eficiência e as redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano. Tais 
planos devem abranger um período 
suficientemente longo para que os 
investidores disponham de informações 
relativas aos planos de desenvolvimento 
nacionais e contribuir para um ambiente 
estável e favorável ao investimento. As 
novas instalações de produção de 
electricidade e as instalações existentes que 
sejam substancialmente renovadas ou cuja 
autorização ou licença seja actualizada 
devem ser equipadas com unidades de 
cogeração de alta eficiência para a 
recuperação do calor residual resultante da 
produção de electricidade. Este calor 
residual pode então ser transportado para 

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem elaborar planos 
nacionais para desenvolver a cogeração de 
elevada eficiência e as redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano, desde 
que sejam adequados às respectivas 
condições climatéricas e estruturas de 
habitação. Tais planos devem abranger um 
período suficientemente longo para que os 
investidores disponham de informações 
relativas aos planos de desenvolvimento 
nacionais e contribuir para um ambiente 
estável e favorável ao investimento. As 
novas instalações de produção de 
electricidade e as instalações existentes que 
sejam substancialmente renovadas ou cuja 
autorização ou licença seja actualizada 
devem ser equipadas com unidades de 
cogeração de alta eficiência para a 
recuperação do calor residual resultante da 



AM\882687PT.doc 7/113 PE475.874v01-00

PT

onde for necessário através das redes de 
aquecimento urbano. Para o efeito, os
Estados-Membros devem fixar critérios de 
autorização que assegurem a implantação 
das instalações em locais próximos dos 
pontos de procura de calor. Os 
Estados-Membros devem, contudo, poder 
fixar as condições para a isenção destas 
obrigações, caso estejam preenchidas 
certas condições.

produção de electricidade. Este calor 
residual pode então ser transportado para 
onde for necessário através das redes de 
aquecimento urbano. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem fixar critérios de 
autorização que assegurem a implantação 
das instalações em locais próximos dos 
pontos de procura de calor. Os 
Estados-Membros devem, contudo, poder 
fixar as condições para a isenção destas 
obrigações, caso estejam preenchidas 
certas condições.

Or. en

Alteração 249
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem elaborar planos 
nacionais para desenvolver a cogeração 
de elevada eficiência e as redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano.
Tais planos devem abranger um período 
suficientemente longo para que os 
investidores disponham de informações 
relativas aos planos de desenvolvimento 
nacionais e contribuir para um ambiente 
estável e favorável ao investimento. As 
novas instalações de produção de 
electricidade e as instalações existentes 
que sejam substancialmente renovadas ou 
cuja autorização ou licença seja 
actualizada devem ser equipadas com 
unidades de cogeração de alta eficiência 
para a recuperação do calor residual 
resultante da produção de electricidade.

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União.



PE475.874v01-00 8/113 AM\882687PT.doc

PT

Este calor residual pode então ser 
transportado para onde for necessário 
através das redes de aquecimento urbano.
Para o efeito, os Estados-Membros devem 
fixar critérios de autorização que 
assegurem a implantação das instalações 
em locais próximos dos pontos de procura 
de calor. Os Estados-Membros devem, 
contudo, poder fixar as condições para a 
isenção destas obrigações, caso estejam 
preenchidas certas condições.

Or. en

Alteração 250
András Gyürk

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem elaborar planos 
nacionais para desenvolver a cogeração de 
elevada eficiência e as redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano. Tais 
planos devem abranger um período 
suficientemente longo para que os 
investidores disponham de informações 
relativas aos planos de desenvolvimento 
nacionais e contribuir para um ambiente 
estável e favorável ao investimento. As 
novas instalações de produção de 
electricidade e as instalações existentes 
que sejam substancialmente renovadas ou 
cuja autorização ou licença seja 
actualizada devem ser equipadas com 
unidades de cogeração de alta eficiência 
para a recuperação do calor residual 
resultante da produção de electricidade.
Este calor residual pode então ser 

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem promover a 
cogeração de elevada eficiência e as redes 
de aquecimento e arrefecimento urbano.
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transportado para onde for necessário 
através das redes de aquecimento urbano.
Para o efeito, os Estados-Membros devem 
fixar critérios de autorização que 
assegurem a implantação das instalações 
em locais próximos dos pontos de procura 
de calor. Os Estados-Membros devem, 
contudo, poder fixar as condições para a 
isenção destas obrigações, caso estejam 
preenchidas certas condições.

Or. en

Alteração 251
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem elaborar planos 
nacionais para desenvolver a cogeração de 
elevada eficiência e as redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano. Tais 
planos devem abranger um período 
suficientemente longo para que os 
investidores disponham de informações 
relativas aos planos de desenvolvimento 
nacionais e contribuir para um ambiente 
estável e favorável ao investimento. As 
novas instalações de produção de 
electricidade e as instalações existentes que 
sejam substancialmente renovadas ou cuja 
autorização ou licença seja actualizada 
devem ser equipadas com unidades de 
cogeração de alta eficiência para a 
recuperação do calor residual resultante da 
produção de electricidade. Este calor 
residual pode então ser transportado para 
onde for necessário através das redes de 

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem elaborar planos 
nacionais para desenvolver a cogeração de 
elevada eficiência e as redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano. Tais 
planos devem abranger um período 
suficientemente longo para que os 
investidores disponham de informações 
relativas aos planos de desenvolvimento 
nacionais e contribuir para um ambiente 
estável e favorável ao investimento. As 
novas instalações de produção de 
electricidade e as instalações existentes que 
sejam substancialmente renovadas ou cuja 
autorização ou licença seja actualizada 
podem ser equipadas com unidades de 
cogeração de alta eficiência para a 
recuperação do calor residual resultante da 
produção de electricidade.
Este calor residual pode então ser 
transportado para onde for necessário 
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aquecimento urbano. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem fixar critérios de 
autorização que assegurem a implantação 
das instalações em locais próximos dos 
pontos de procura de calor. Os 
Estados-Membros devem, contudo, poder 
fixar as condições para a isenção destas 
obrigações, caso estejam preenchidas 
certas condições.

através das redes de aquecimento urbano.
Para o efeito, os Estados-Membros podem
fixar critérios de autorização que 
assegurem a implantação das instalações 
em locais próximos dos pontos de procura 
de calor. Os Estados-Membros devem, 
contudo, poder fixar as condições para a 
isenção destas obrigações, caso estejam 
preenchidas certas condições.

Or. ro

Alteração 252
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem elaborar planos 
nacionais para desenvolver a cogeração de 
elevada eficiência e as redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano. Tais 
planos devem abranger um período 
suficientemente longo para que os 
investidores disponham de informações 
relativas aos planos de desenvolvimento 
nacionais e contribuir para um ambiente 
estável e favorável ao investimento. As 
novas instalações de produção de 
electricidade e as instalações existentes que 
sejam substancialmente renovadas ou cuja 
autorização ou licença seja actualizada 
devem ser equipadas com unidades de 
cogeração de alta eficiência para a 
recuperação do calor residual resultante da 
produção de electricidade. Este calor 
residual pode então ser transportado para 
onde for necessário através das redes de 
aquecimento urbano. Para o efeito, os 

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem elaborar planos 
nacionais para desenvolver a cogeração de 
elevada eficiência e as redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano. Tais 
planos devem abranger um período 
suficientemente longo para que os 
investidores disponham de informações 
relativas aos planos de desenvolvimento 
nacionais e contribuir para um ambiente 
estável e favorável ao investimento. As 
novas instalações de produção de 
electricidade e as instalações existentes que 
sejam substancialmente renovadas ou cuja 
autorização ou licença seja actualizada 
devem ser equipadas com unidades de 
cogeração de alta eficiência para a 
recuperação do calor residual resultante da 
produção de electricidade. Este calor 
residual pode então ser transportado para 
onde for necessário através das redes de 
aquecimento urbano. Para o efeito, os 
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Estados-Membros devem fixar critérios de 
autorização que assegurem a implantação 
das instalações em locais próximos dos 
pontos de procura de calor. Os 
Estados-Membros devem, contudo, poder 
fixar as condições para a isenção destas 
obrigações, caso estejam preenchidas 
certas condições.

Estados-Membros devem fixar critérios de 
autorização que assegurem a implantação 
das instalações em locais próximos dos 
pontos de procura de calor. Os 
Estados-Membros devem, contudo, poder 
fixar as condições para a isenção destas 
obrigações, caso estejam preenchidas 
certas condições. Para promover o 
investimento na cogeração de elevada
eficiência, estas instalações não devem ser 
obrigadas a ser abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE de 13 de Outubro de 2003.

Or. de

Justificação

Deve caber aos operadores de instalações de CHP decidir se desejam participar no regime 
de comércio de licenças de emissão.

Alteração 253
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem elaborar planos
nacionais para desenvolver a cogeração de 
elevada eficiência e as redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano. Tais 
planos devem abranger um período 
suficientemente longo para que os 
investidores disponham de informações 
relativas aos planos de desenvolvimento 
nacionais e contribuir para um ambiente 
estável e favorável ao investimento. As
novas instalações de produção de 

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem elaborar estudos
nacionais que avaliem o potencial para 
desenvolver a cogeração de elevada 
eficiência e as redes de aquecimento e 
arrefecimento urbano. Os 
Estados-Membros devem velar para que os 
investidores disponham de informações 
relativas aos planos de desenvolvimento 
nacionais durante um período 
suficientemente longo, o que contribuirá
para um ambiente estável e favorável ao 
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electricidade e as instalações existentes que 
sejam substancialmente renovadas ou cuja 
autorização ou licença seja actualizada 
devem ser equipadas com unidades de 
cogeração de alta eficiência para a 
recuperação do calor residual resultante da 
produção de electricidade. Este calor 
residual pode então ser transportado para 
onde for necessário através das redes de 
aquecimento urbano. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem fixar critérios de 
autorização que assegurem a implantação 
das instalações em locais próximos dos 
pontos de procura de calor. Os 
Estados-Membros devem, contudo, poder 
fixar as condições para a isenção destas 
obrigações, caso estejam preenchidas 
certas condições.

investimento. Caso a análise 
custo-benefício seja avaliada de forma 
positiva, as novas instalações de produção 
de electricidade e as instalações existentes 
que sejam substancialmente renovadas ou 
cuja autorização ou licença seja actualizada 
devem ser equipadas com unidades de 
cogeração de alta eficiência para a 
recuperação do calor residual resultante da 
produção de electricidade. Este calor 
residual pode então ser transportado para 
onde for necessário através das redes de 
aquecimento urbano. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem fixar critérios de 
autorização que assegurem a implantação 
das instalações em locais próximos dos 
pontos de procura de calor. Os 
Estados-Membros devem, contudo, poder 
fixar as condições para a isenção destas 
obrigações, caso estejam preenchidas 
certas condições. Os Estados-Membros 
devem ainda assegurar que as 
competências regionais e locais em 
matéria de ordenamento territorial são 
totalmente respeitadas aquando do 
estabelecimento de critérios de 
autorização.

Or. en

Alteração 254
Vicky Ford

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem elaborar planos 
nacionais para desenvolver a cogeração de 
elevada eficiência e as redes de 

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os
Estados-Membros devem elaborar planos 
nacionais que tenham em conta o 
potencial da cogeração de elevada 
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aquecimento e arrefecimento urbano. Tais 
planos devem abranger um período 
suficientemente longo para que os 
investidores disponham de informações 
relativas aos planos de desenvolvimento 
nacionais e contribuir para um ambiente 
estável e favorável ao investimento. As 
novas instalações de produção de 
electricidade e as instalações existentes que 
sejam substancialmente renovadas ou cuja 
autorização ou licença seja actualizada 
devem ser equipadas com unidades de 
cogeração de alta eficiência para a 
recuperação do calor residual resultante da 
produção de electricidade. Este calor 
residual pode então ser transportado para 
onde for necessário através das redes de 
aquecimento urbano. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem fixar critérios de 
autorização que assegurem a implantação 
das instalações em locais próximos dos 
pontos de procura de calor. Os 
Estados-Membros devem, contudo, poder 
fixar as condições para a isenção destas 
obrigações, caso estejam preenchidas 
certas condições.

eficiência e as redes de aquecimento e 
arrefecimento urbano. Tais planos devem 
abranger um período suficientemente longo 
para que os investidores disponham de 
informações relativas aos planos de 
desenvolvimento nacionais e contribuir 
para um ambiente estável e favorável ao 
investimento. As novas instalações de 
produção de electricidade e as instalações 
existentes que sejam substancialmente 
renovadas ou cuja autorização ou licença 
seja actualizada devem considerar a 
viabilidade da instalação de unidades de 
cogeração de alta eficiência para a 
recuperação do calor residual resultante da 
produção de electricidade. Este calor 
residual pode então ser transportado para 
onde for necessário através das redes de 
aquecimento urbano. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem fixar critérios de 
autorização que explorem o potencial de
implantação das instalações em locais 
próximos dos pontos de procura de calor.
Os Estados-Membros devem, contudo, 
poder fixar as condições para a isenção 
destas obrigações, caso estejam 
preenchidas certas condições.

Or. en

Alteração 255
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem elaborar planos 
nacionais para desenvolver a cogeração de 
elevada eficiência e as redes de 

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem elaborar planos 
nacionais para desenvolver a cogeração de 
elevada eficiência e as redes de 
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aquecimento e arrefecimento urbano. Tais 
planos devem abranger um período 
suficientemente longo para que os 
investidores disponham de informações 
relativas aos planos de desenvolvimento 
nacionais e contribuir para um ambiente 
estável e favorável ao investimento. As 
novas instalações de produção de 
electricidade e as instalações existentes que 
sejam substancialmente renovadas ou cuja 
autorização ou licença seja actualizada 
devem ser equipadas com unidades de 
cogeração de alta eficiência para a 
recuperação do calor residual resultante da 
produção de electricidade. Este calor 
residual pode então ser transportado para 
onde for necessário através das redes de 
aquecimento urbano. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem fixar critérios de 
autorização que assegurem a implantação 
das instalações em locais próximos dos 
pontos de procura de calor. Os 
Estados-Membros devem, contudo, poder 
fixar as condições para a isenção destas 
obrigações, caso estejam preenchidas 
certas condições.

aquecimento e arrefecimento urbano. Tais 
planos devem abranger um período 
suficientemente longo para que os 
investidores disponham de informações 
relativas aos planos de desenvolvimento 
nacionais e contribuir para um ambiente 
estável e favorável ao investimento. As 
novas instalações de produção de 
electricidade e as instalações existentes que 
sejam substancialmente renovadas ou cuja 
autorização ou licença seja actualizada 
devem ser equipadas com unidades de 
cogeração de alta eficiência para a 
recuperação do calor residual resultante da 
produção de electricidade, sempre que seja 
viável do ponto de vista técnico, 
económico e comercial. Este calor residual 
pode então ser transportado para onde for 
necessário através das redes de 
aquecimento urbano. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem fixar critérios de 
autorização que assegurem a implantação 
das instalações em locais próximos dos 
pontos de procura de calor. Os 
Estados-Membros devem, contudo, poder 
fixar as condições para a isenção destas 
obrigações, caso estejam preenchidas 
certas condições.

Or. en

Alteração 256
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A cogeração de elevada eficiência e as 
redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem elaborar planos 
nacionais para desenvolver a cogeração de 

(23)  A cogeração de elevada eficiência e 
as redes de aquecimento e arrefecimento 
urbano tem um potencial significativo de 
poupança de energia primária, em grande 
parte inexplorado na União. Os 
Estados-Membros devem elaborar planos 
nacionais que apurem os custos 
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elevada eficiência e as redes de 
aquecimento e arrefecimento urbano. Tais 
planos devem abranger um período 
suficientemente longo para que os 
investidores disponham de informações 
relativas aos planos de desenvolvimento 
nacionais e contribuir para um ambiente 
estável e favorável ao investimento. As 
novas instalações de produção de 
electricidade e as instalações existentes que 
sejam substancialmente renovadas ou cuja 
autorização ou licença seja actualizada 
devem ser equipadas com unidades de 
cogeração de alta eficiência para a 
recuperação do calor residual resultante da 
produção de electricidade. Este calor 
residual pode então ser transportado para 
onde for necessário através das redes de 
aquecimento urbano. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem fixar critérios de 
autorização que assegurem a implantação 
das instalações em locais próximos dos 
pontos de procura de calor. Os 
Estados-Membros devem, contudo, poder 
fixar as condições para a isenção destas 
obrigações, caso estejam preenchidas 
certas condições.

socioeconómicos para desenvolver a 
cogeração de elevada eficiência e as redes 
de aquecimento e arrefecimento urbano.
Tais planos devem abranger um período 
suficientemente longo para que os 
investidores disponham de informações 
relativas aos planos de desenvolvimento 
nacionais e contribuir para um ambiente 
estável e favorável ao investimento.  As 
novas instalações de produção de 
electricidade e as instalações existentes que 
sejam substancialmente renovadas ou cuja 
autorização ou licença seja actualizada 
devem ser equipadas com unidades de 
cogeração de alta eficiência para a 
recuperação do calor residual resultante da 
produção de electricidade. Este calor 
residual pode então ser transportado para 
onde for necessário através das redes de 
aquecimento urbano. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem fixar critérios de 
autorização que assegurem a implantação 
das instalações em locais próximos dos 
pontos de procura de calor. Os 
Estados-Membros devem, contudo, poder 
fixar as condições para a isenção destas 
obrigações, caso estejam preenchidas 
certas condições.

Or. en

Alteração 257
Adam Gierek

Proposta de directiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) As empresas da indústria 
transformadora que usam calor residual 
de centrais eléctricas como calor 
industrial deviam obter o mesmo a preços 
preferenciais e os custos dessa energia 
não deviam ser tributados.
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Or. pl

Justificação

Actualmente há quantidades importantes de energia primária libertadas para o ambiente sem 
serem utilizadas, especialmente quando as centrais eléctricas estão situadas fora dos 
aglomerados urbanos.

Alteração 258
Adam Gierek

Proposta de directiva
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) Os produtos químicos destinados a 
serem usados como combustíveis 
sintéticos que acompanham a cogeração 
de electricidade ou calor a partir de 
combustíveis fósseis devem ser sujeitos a 
tributação preferencial.

Or. pl

Justificação

Existe tecnologia que permite reduzir substancialmente as emissões de CO2 para a 
atmosfera, sendo este um substrato indispensável para a produção de combustíveis sintéticos.

Alteração 259
András Gyürk

Proposta de directiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A fim de aumentar a transparência 
para o consumidor final, permitindo-lhe 
escolher entre electricidade produzida em 
cogeração e electricidade produzida por 
outras técnicas, a origem da cogeração de 
elevada eficiência deve ser garantida com 
base em valores de referência 

Suprimido
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harmonizados. Os regimes de garantia de 
origem não implicam por si só o direito a 
beneficiar dos mecanismos nacionais de 
apoio. É importante que todas as formas 
de electricidade produzida em cogeração 
de elevada eficiência possam ser 
abrangidas por garantias de origem. Deve 
ser estabelecida a distinção entre 
garantias de origem e certificados 
permutáveis.

Or. en

Alteração 260
Krišjānis Kariņš

Proposta de directiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A fim de aumentar a transparência 
para o consumidor final, permitindo-lhe 
escolher entre electricidade produzida em 
cogeração e electricidade produzida por 
outras técnicas, a origem da cogeração de 
elevada eficiência deve ser garantida com 
base em valores de referência 
harmonizados. Os regimes de garantia de 
origem não implicam por si só o direito a 
beneficiar dos mecanismos nacionais de 
apoio. É importante que todas as formas 
de electricidade produzida em cogeração 
de elevada eficiência possam ser 
abrangidas por garantias de origem. Deve 
ser estabelecida a distinção entre 
garantias de origem e certificados
permutáveis.

Suprimido

Or. en

Alteração 261
Herbert Reul
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Proposta de directiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A fim de aumentar a transparência 
para o consumidor final, permitindo-lhe 
escolher entre electricidade produzida em 
cogeração e electricidade produzida por 
outras técnicas, a origem da cogeração de 
elevada eficiência deve ser garantida com 
base em valores de referência 
harmonizados. Os regimes de garantia de 
origem não implicam por si só o direito a 
beneficiar dos mecanismos nacionais de 
apoio. É importante que todas as formas de 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência possam ser abrangidas 
por garantias de origem. Deve ser 
estabelecida a distinção entre garantias de 
origem e certificados permutáveis.

(25) A fim de aumentar a transparência 
para o consumidor final, permitindo-lhe 
escolher entre electricidade produzida em 
cogeração e electricidade produzida por 
outras técnicas, os Estados-Membros 
devem ter a opção de garantir a origem da 
cogeração de elevada eficiência com base 
em valores de referência harmonizados. Se 
um Estado-Membro decidir fazê-lo, é 
importante que todas as formas de 
electricidade - incluindo a electricidade
produzida a partir de energia solar ou 
eólica, bem como de energia nuclear, 
carvão, gás, energia das ondas, fusão 
nuclear e outras tecnologias do futuro -
sejam abrangidas por garantias de origem.
Quando a electricidade for produzida a 
partir duma mistura de fontes, devem ser 
indicados a percentagem de cada fonte 
específica e os custos - bem como os 
custos suplementares suportados para 
prestar esta informação - para assegurar 
a transparência total. Deve ser 
estabelecida a distinção entre garantias de 
origem e certificados permutáveis e elas 
não implicam, por si só, o direito a 
beneficiar dos mecanismos nacionais de 
apoio.

Or. de

Justificação

Se a UE levar a transparência a sério, também é imperativo informar os consumidores 
acerca dos elementos individuais dos custos e não apenas acerca da origem/tipo de produção 
da sua electricidade ou aquecimento. Em conformidade, se um Estado-Membro optar por um 
sistema de garantia, este sistema deve abranger todas as fontes de energia e métodos de 
produção. Nesse caso, os custos do esforço suplementar envolvido neste sistema devem ser 
suportados pelo consumidor e também devem ser indicados.
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Alteração 262
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A estrutura específica dos sectores da 
cogeração e do aquecimento e 
arrefecimento urbano, que incluem 
numerosos pequenos e médios produtores, 
deve ser tida em conta, especialmente na 
revisão dos procedimentos administrativos 
para a obtenção da licença de construção 
de instalações de cogeração ou de redes 
associadas, em aplicação do princípio de 
pensar primeiro em pequena escala 
(«Think Small First»).

(26) A estrutura específica dos sectores da 
cogeração e do aquecimento e 
arrefecimento urbano, que incluem 
numerosos pequenos e médios produtores, 
deve ser tida em conta, especialmente na 
revisão dos procedimentos administrativos 
para a obtenção da licença de construção 
de instalações de cogeração ou de redes 
associadas, em aplicação do princípio de 
pensar primeiro em pequena escala 
(«Think Small First»), desde que sejam 
respeitados os mais elevados padrões de 
eficiência para cumprir o objectivo da 
directiva.

Or. de

Justificação

Geralmente as grandes instalações são mais eficientes do que um grande número de 
instalações pequenas. Se o objectivo de melhorar a eficiência energética for levado a sério, o 
princípio de pensar primeiro em pequena escala não deve resultar no prejuízo do objectivo 
de eficiência. Em conformidade, é de esperar que as pequenas unidades cumpram os 
requisitos mais elevados em matéria de eficiência energética.

Alteração 263
Ivo Belet

Proposta de directiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A estrutura específica dos sectores da 
cogeração e do aquecimento e 
arrefecimento urbano, que incluem 
numerosos pequenos e médios produtores, 
deve ser tida em conta, especialmente na 

(26) A estrutura específica dos sectores da 
cogeração e do aquecimento e 
arrefecimento urbano, que incluem 
numerosos pequenos e médios produtores, 
deve ser tida em conta, especialmente na 
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revisão dos procedimentos administrativos 
para a obtenção da licença de construção 
de instalações de cogeração ou de redes 
associadas, em aplicação do princípio de 
pensar primeiro em pequena escala 
(«Think Small First»).

revisão dos procedimentos administrativos 
para a obtenção da licença de construção 
de instalações de cogeração ou de redes 
associadas, em aplicação do princípio de 
pensar primeiro em pequena escala 
(«Think Small First»). Neste sentido, deve 
ser facilitada a instalação de unidades de 
micro-geração em residências.

Or. en

Alteração 264
Gaston Franco

Proposta de directiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A estrutura específica dos sectores da 
cogeração e do aquecimento e 
arrefecimento urbano, que incluem 
numerosos pequenos e médios produtores, 
deve ser tida em conta, especialmente na 
revisão dos procedimentos administrativos 
para a obtenção da licença de construção 
de instalações de cogeração ou de redes 
associadas, em aplicação do princípio de 
pensar primeiro em pequena escala 
(«Think Small First»).

(26) A estrutura específica dos sectores da 
cogeração e do aquecimento e 
arrefecimento urbano, que incluem 
numerosos pequenos e médios produtores, 
deve ser tida em conta, especialmente na 
revisão dos procedimentos administrativos 
para a obtenção da licença de construção 
de instalações de cogeração ou de redes 
associadas, em aplicação do princípio de 
pensar primeiro em pequena escala 
(«Think Small First»). Em particular, deve
ser facilitada a instalação de unidades de 
micro-geração em residências.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa reforçar a necessidade de simplificar ao máximo os procedimentos 
administrativos para a instalação de unidades de micro-geração.

Alteração 265
Maria Da Graça Carvalho
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Proposta de directiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A estrutura específica dos sectores da 
cogeração e do aquecimento e 
arrefecimento urbano, que incluem 
numerosos pequenos e médios produtores, 
deve ser tida em conta, especialmente na 
revisão dos procedimentos administrativos 
para a obtenção da licença de construção 
de instalações de cogeração ou de redes 
associadas, em aplicação do princípio de 
pensar primeiro em pequena escala 
(«Think Small First»).

(26) A estrutura específica dos sectores da 
cogeração e do aquecimento e 
arrefecimento urbano, que incluem 
numerosos pequenos e médios produtores, 
deve ser tida em conta, especialmente na 
revisão dos procedimentos administrativos 
para a obtenção da licença de construção 
de instalações de cogeração ou de redes 
associadas, em aplicação do princípio de 
pensar primeiro em pequena escala 
(«Think Small First»). Em particular, deve 
ser facilitada a instalação de unidades de 
micro-geração em residências.

Or. en

Alteração 266
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Proposta de directiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A estrutura específica dos sectores da 
cogeração e do aquecimento e 
arrefecimento urbano, que incluem 
numerosos pequenos e médios produtores, 
deve ser tida em conta, especialmente na 
revisão dos procedimentos administrativos 
para a obtenção da licença de construção 
de instalações de cogeração ou de redes 
associadas, em aplicação do princípio de 
pensar primeiro em pequena escala 
(«Think Small First»).

(26) A estrutura específica dos sectores da 
cogeração e do aquecimento e 
arrefecimento urbano, que incluem 
numerosos pequenos e médios produtores, 
deve ser tida em conta, especialmente na 
revisão dos procedimentos administrativos 
para a obtenção da licença de construção 
de instalações de cogeração ou de redes 
associadas, em aplicação do princípio de 
pensar primeiro em pequena escala 
(«Think Small First»). Em particular, deve
ser facilitada a instalação de unidades de 
micro-geração em residências.

Or. en
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Alteração 267
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

(27) A maioria das empresas da União 
Europeia são pequenas e médias empresas 
(PME). Representam um enorme potencial 
de poupança de energia para a União. Para 
as ajudar a adoptar medidas de eficiência 
energética, os Estados-Membros devem 
estabelecer um quadro propício destinado a 
prestar às PME informações e assistência 
técnica orientada. Numa situação ideal, as 
PME também seriam responsáveis pela 
aplicação da eficiência energética e pelas 
medidas de poupança, de forma a permitir 
a criação de novos postos de trabalho ou, 
pelo menos, a manutenção dos existentes.

Or. de

Alteração 268
Giles Chichester

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

(27) A maioria das empresas da União 
Europeia são pequenas e médias empresas 
(PME). Representam um enorme potencial 
de poupança de energia para a União. Para 
as ajudar a adoptar medidas de eficiência 
energética, os Estados-Membros devem 
estabelecer um quadro propício destinado a 
prestar às PME informações e assistência 
técnica orientada, recordando 
simultaneamente que o melhor incentivo 
para as PME são as poupanças de 
carácter financeiro resultantes das 
medidas em matéria de eficiência 
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energética.

Or. en

Alteração 269
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 270
András Gyürk

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 271
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 28
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

As isenções à Directiva RCLE são totalmente justificadas e devem ser mantidas - sendo o 
mais importante que elas não sejam contornadas por outra directiva. O principal não é criar 
ainda mais obrigações jurídicas mas sim encontrar soluções para garantir a continuação da 
competitividade da indústria europeia. Neste contexto, a indústria (petro)química está 
particularmente em risco.

Alteração 272
Edit Herczog

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

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



AM\882687PT.doc 27/113 PE475.874v01-00

PT

energética em instalações de produção de 
electricidade e de calor e em refinarias de 
óleos minerais e de gás, os níveis efectivos 
de eficiência energética devem ser 
monitorizados e comparados com os níveis 
de eficiência energética correspondentes 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis. A Comissão deve 
comparar os níveis de eficiência energética 
e considerar a possibilidade de propor 
medidas adicionais caso existam 
discrepâncias significativas entre os níveis 
efectivos de eficiência energética e os 
níveis associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis. As informações 
recolhidas sobre os valores efectivos de 
eficiência energética devem ser também 
utilizadas na revisão dos valores de 
referência harmonizados para a produção 
separada de calor e de electricidade 
estabelecidos na Decisão 2007/74/CE da 
Comissão, de 21 de Dezembro de 2006.

energética em instalações de produção de 
electricidade e de calor, os níveis efectivos 
de eficiência energética devem ser 
monitorizados e comparados com os níveis 
de eficiência energética correspondentes 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis. A Comissão deve 
comparar os níveis de eficiência energética 
e considerar a possibilidade de propor 
medidas adicionais caso existam 
discrepâncias significativas entre os níveis 
efectivos de eficiência energética e os 
níveis associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis. As informações 
recolhidas sobre os valores efectivos de 
eficiência energética devem ser também 
utilizadas na revisão dos valores de 
referência harmonizados para a produção 
separada de calor e de electricidade 
estabelecidos na Decisão 2007/74/CE da 
Comissão, de 21 de Dezembro de 2006.

Or. en

Justificação

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

Alteração 273
Gaston Franco

Proposta de directiva
Considerando 28
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Texto da Comissão Alteração

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

(28) A Directiva 2010/75/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de Novembro de 2010, relativa às emissões 
industriais inclui a eficiência energética 
entre os critérios para a determinação das 
melhores técnicas disponíveis que devem 
servir de referência para a definição das 
condições de licenciamento das instalações 
abrangidas pelo seu âmbito de aplicação, 
incluindo as instalações de combustão com 
uma potência térmica nominal total igual 
ou superior a 50 MW. Contudo, a referida 
directiva confere aos Estados-Membros a 
possibilidade de não imporem obrigações 
relacionadas com a eficiência energética às 
unidades de combustão ou outras unidades 
que emitam dióxido de carbono no local, 
para as actividades enunciadas no anexo I 
da Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade. A 
fim de assegurar que sejam alcançadas 
melhorias significativas da eficiência 
energética em instalações de produção de 
electricidade e de calor e em refinarias de 
óleos minerais e de gás, os níveis efectivos 
de eficiência energética devem ser 
monitorizados e comparados com os níveis 
de eficiência energética correspondentes 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis. A Comissão deve 
comparar os níveis de eficiência energética 
e considerar a possibilidade de propor 
medidas adicionais no âmbito da Directiva 
2006/32/CE caso existam discrepâncias 
significativas entre os níveis efectivos de 
eficiência energética e os níveis associados 
à aplicação das melhores técnicas 
disponíveis. As informações recolhidas 
sobre os valores efectivos de eficiência 
energética devem ser também utilizadas na 
revisão dos valores de referência 
harmonizados para a produção separada de 
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estabelecidos na Decisão 2007/74/CE da 
Comissão, de 21 de Dezembro de 2006.

calor e de electricidade estabelecidos na 
Decisão 2007/74/CE da Comissão, de 21 
de Dezembro de 2006.

Or. en

Justificação

A Directiva 2010/75/UE relativa às emissões industriais prevê já um quadro para os 
investimentos dos operadores em instalações energéticas eficientes com base nas melhores 
técnicas disponíveis. Por conseguinte, torna-se desnecessária uma nova regulamentação que 
estabeleça novas regras de eficiência, uma vez que poderia sobrepor-se claramente à 
Directiva relativa às emissões industriais.

Alteração 274
Edit Herczog

Proposta de directiva
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) Todas as medidas da presente 
directiva que se aplicam aos sectores 
industriais com consumo intensivo de 
energia, reconhecidos por estarem 
expostos a um risco significativo de fugas 
de carbono ao abrigo do regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa, devem ter em conta a 
competitividade dos referidos sectores e, 
por conseguinte, devem ser rentáveis.

Or. en

Justificação

O custo elevado da energia, completado pelo regime de comércio de licenças de emissão, é o 
principal impulsionador das melhorias da eficiência energética e da redução das emissões 
nas indústrias expostas à concorrência internacional.

Alteração 275
Herbert Reul



PE475.874v01-00 30/113 AM\882687PT.doc

PT

Proposta de directiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Os Estados-Membros devem 
estabelecer, com base em critérios 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios, as regras relativas à 
assunção e partilha de custos das ligações à 
rede e os reforços da rede e as adaptações 
técnicas necessárias para integrar novos 
produtores de electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência, tendo em 
conta as orientações e códigos 
desenvolvidos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 714/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de Julho de 2009, relativo às condições de 
acesso à rede para o comércio 
transfronteiriço de electricidade e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
e com o Regulamento (CE) n.º 715/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
13 de Julho de 2009, relativo às condições 
de acesso às redes de transporte de gás 
natural e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005. Os produtores de 
electricidade por cogeração de elevada 
eficiência devem ser autorizados a publicar 
um concurso para as obras de ligação.
Deve ser facilitado o acesso à rede da 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência, em especial para as 
unidades de pequena dimensão e de 
micro-cogeração.

(29) Os Estados-Membros devem 
estabelecer, com base em critérios 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios, as regras relativas à 
assunção e partilha de custos das ligações à 
rede e os reforços da rede e as adaptações 
técnicas necessárias para integrar novos 
produtores de electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência, tendo em 
conta as orientações e códigos 
desenvolvidos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 714/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de Julho de 2009, relativo às condições de 
acesso à rede para o comércio 
transfronteiriço de electricidade e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
e com o Regulamento (CE) n.º 715/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
13 de Julho de 2009, relativo às condições 
de acesso às redes de transporte de gás 
natural e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005. Os produtores de 
electricidade por cogeração de elevada 
eficiência devem ser autorizados a publicar 
um concurso para as obras de ligação.
Deve ser facilitado o acesso à rede da 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência, em especial para as 
unidades de pequena dimensão e de 
micro-cogeração. Em particular, é 
necessário assegurar que essa 
electricidade tem acesso prioritário 
relativamente à electricidade produzida a 
partir de fontes renováveis, já que de 
outra forma não será possível garantir a 
eficiência elevada da produção de 
electricidade em combinação com 
aquecimento ou arrefecimento.

Or. de
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Justificação

Um aumento constante da produção de electricidade a partir de fontes renováveis 
provocaria, no espaço de poucos anos, um conflito entre a energia proveniente de instalações 
de CHP e a de instalações de fontes renováveis, a menos que haja normas de prioridade 
claras. Dado que as instalações de CHP produzem simultaneamente dois produtos, é 
imperativo dar prioridade à cogeração, de modo a não interferir nos sistemas de 
armazenamento de calor e frio. A construção de sistemas de armazenamento de electricidade 
já irá provocar custos suplementares consideráveis nas próximas décadas.

Alteração 276
András Gyürk

Proposta de directiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Os Estados-Membros devem 
estabelecer, com base em critérios 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios, as regras relativas à 
assunção e partilha de custos das ligações à 
rede e os reforços da rede e as adaptações 
técnicas necessárias para integrar novos 
produtores de electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência, tendo em 
conta as orientações e códigos 
desenvolvidos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 714/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de Julho de 2009, relativo às condições de 
acesso à rede para o comércio 
transfronteiriço de electricidade e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
e com o Regulamento (CE) n.º 715/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
13 de Julho de 2009, relativo às condições 
de acesso às redes de transporte de gás 
natural e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005. Os produtores de 
electricidade por cogeração de elevada 
eficiência devem ser autorizados a 
publicar um concurso para as obras de 
ligação. Deve ser facilitado o acesso à rede 
da electricidade produzida em cogeração 

(29) Os Estados-Membros devem 
estabelecer, com base em critérios 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios, as regras relativas à 
assunção e partilha de custos das ligações à 
rede e os reforços da rede e as adaptações 
técnicas necessárias para integrar novos 
produtores de electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência, tendo em 
conta as orientações e códigos 
desenvolvidos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 714/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de Julho de 2009, relativo às condições de 
acesso à rede para o comércio 
transfronteiriço de electricidade e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
e com o Regulamento (CE) n.º 715/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
13 de Julho de 2009, relativo às condições 
de acesso às redes de transporte de gás 
natural e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005. Deve ser facilitado o acesso 
à rede da electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência, em 
especial para as unidades de pequena 
dimensão e de micro-cogeração.
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de elevada eficiência, em especial para as 
unidades de pequena dimensão e de 
micro-cogeração.

Or. en

Alteração 277
Evžen Tošenovský

Proposta de directiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Os Estados-Membros devem 
estabelecer, com base em critérios 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios, as regras relativas à 
assunção e partilha de custos das ligações à 
rede e os reforços da rede e as adaptações 
técnicas necessárias para integrar novos 
produtores de electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência, tendo em 
conta as orientações e códigos 
desenvolvidos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 714/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de Julho de 2009, relativo às condições de 
acesso à rede para o comércio 
transfronteiriço de electricidade e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
e com o Regulamento (CE) n.º 715/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
13 de Julho de 2009, relativo às condições 
de acesso às redes de transporte de gás 
natural e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005. Os produtores de 
electricidade por cogeração de elevada 
eficiência devem ser autorizados a publicar 
um concurso para as obras de ligação.
Deve ser facilitado o acesso à rede da 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência, em especial para as 
unidades de pequena dimensão e de micro-
cogeração.

(29) Os Estados-Membros devem 
estabelecer, com base em critérios 
objectivos, transparentes e não 
discriminatórios, as regras relativas à 
assunção e partilha de custos das ligações à 
rede e os reforços da rede e as adaptações 
técnicas necessárias para integrar novos 
produtores de electricidade produzida em 
cogeração de elevada eficiência, tendo em 
conta as orientações e códigos 
desenvolvidos em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 714/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de Julho de 2009, relativo às condições de 
acesso à rede para o comércio 
transfronteiriço de electricidade e que 
revoga o Regulamento (CE) n.º 1228/2003 
e com o Regulamento (CE) n.º 715/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
13 de Julho de 2009, relativo às condições 
de acesso às redes de transporte de gás 
natural e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1775/2005. Deve-se assegurar que os 
custos são equitativamente distribuídos 
pelos agentes envolvidos. Os produtores de 
electricidade por cogeração de elevada 
eficiência devem ser autorizados a publicar 
um concurso para as obras de ligação.
Deve ser facilitado o acesso à rede da 
electricidade produzida em cogeração de 
elevada eficiência, em especial para as 
unidades de pequena dimensão e de 
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micro-cogeração.

Or. en

Alteração 278
Gaston Franco

Proposta de directiva
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Nos termos da Directiva 
2009/72/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de Julho de 2009, e da 
Directiva 2009/73/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 
2009, os operadores das redes de 
distribuição são responsáveis pela 
eficiência energética aquando da 
exploração, manutenção e 
desenvolvimento da rede de distribuição.
Esta responsabilidade deve incluir 
claramente o desenvolvimento activo da 
eficiência energética junto dos 
consumidores ligados ou de potenciais 
clientes novos, assim como todas as 
medidas indirectas necessárias que 
possam facilitar essa promoção, como os 
investimentos em programas de I&D em 
matéria de eficiência energética, o 
compromisso com as autoridades locais e 
a formação da comunidade empresarial 
local.

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 12.º, o papel desempenhado pelos operadores das redes de distribuição 
deve ser destacado.

Alteração 279
Herbert Reul
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Proposta de directiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

(30) Deve estar disponível um número 
suficiente de profissionais fiáveis, 
competentes em matéria de eficiência 
energética, para assegurar uma aplicação 
eficaz e em tempo útil da presente 
directiva, por exemplo no que respeita ao 
cumprimento dos requisitos em matéria de 
auditorias energéticas e à execução dos 
regimes obrigatórios em matéria de 
eficiência energética. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem criar sistemas de 
certificação para os fornecedores de 
serviços energéticos, auditorias energéticas 
e outras medidas de melhoria da eficiência 
energética. Os Estados-Membros também 
devem oferecer cursos de línguas 
especiais para peritos qualificados, a fim 
de promover a mobilidade dos prestadores 
de serviços e dos trabalhadores no 
território da UE.

Or. de

Justificação

Há grandes diferenças nas taxas de desemprego da UE. Os trabalhadores altamente 
qualificados, em particular, podem beneficiar dum mercado de trabalho muito mais amplo se 
possuírem as capacidades linguísticas necessárias.

Alteração 280
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Deve estar disponível um número 
suficiente de profissionais fiáveis, 
competentes em matéria de eficiência 

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

eficiência energética, para assegurar uma 
aplicação eficaz e em tempo útil da 
presente directiva, por exemplo no que 
respeita ao cumprimento dos requisitos em 
matéria de auditorias energéticas e à 
execução dos regimes obrigatórios em 
matéria de eficiência energética. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
criar sistemas de certificação para os 
fornecedores de serviços energéticos, 
auditorias energéticas e outras medidas de 
melhoria da eficiência energética.

Or. fi

Alteração 281
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) É necessário prosseguir o 
desenvolvimento do mercado dos serviços 
energéticos, com vista a garantir a 
disponibilidade de serviços energéticos 
tanto a nível da procura como da oferta. A 
transparência pode contribuir para tal, por 
exemplo por meio de listas de fornecedores 
de serviços energéticos. Os 
contratos-modelo e as orientações, em 
especial para os contratos de desempenho 
energético, podem também ajudar a 
estimular a procura. Tal como noutras 
formas de contratos de financiamento por 
terceiros, num contrato de desempenho 
energético o beneficiário do serviço 
energético evita custos de investimento 
utilizando parte do valor financeiro das 
poupanças de energia para reembolsar o 
investimento realizado total ou 
parcialmente por terceiros.

(31) É necessário prosseguir o 
desenvolvimento do mercado dos serviços 
energéticos, com vista a garantir a 
disponibilidade de serviços energéticos 
tanto a nível da procura como da oferta. A 
transparência pode contribuir para tal, por 
exemplo por meio de listas de fornecedores 
de serviços energéticos.  Os 
contratos-modelo e as orientações, em 
especial para os contratos de desempenho 
energético, podem também ajudar a 
estimular a procura. Tal como noutras 
formas de contratos de financiamento por 
terceiros, num contrato de desempenho 
energético o beneficiário do serviço 
energético evita custos de investimento 
utilizando parte do valor financeiro das 
poupanças de energia para reembolsar o 
investimento realizado total ou 
parcialmente por terceiros. Ao mesmo 
tempo, porém, é necessário assegurar que 
não são oferecidas apenas medidas com 
efeitos rápidos mas antes uma mistura de 
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medidas diferentes para assegurar que as 
medidas com uma maior intensidade de 
esforço e, por isso, mais caras também são 
abordadas rapidamente.

Or. de

Justificação

Os fornecedores de serviços energéticos preferem medidas com efeitos rápidos. Porém, se 
pretendemos realmente conseguir uma redução nítida do consumo de energia no sector da 
construção até 2050, também é necessário abordar rapidamente medidas mais dispendiosas.
Só uma combinação de ambas, uma boa mistura de medidas que possa produzir efeitos 
durante 10-20 anos, poderá ter um sucesso duradouro.

Alteração 282
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Proposta de directiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) É necessário prosseguir o 
desenvolvimento do mercado dos serviços 
energéticos, com vista a garantir a 
disponibilidade de serviços energéticos 
tanto a nível da procura como da oferta. A 
transparência pode contribuir para tal, por 
exemplo por meio de listas de fornecedores 
de serviços energéticos. Os contratos-
modelo e as orientações, em especial para 
os contratos de desempenho energético, 
podem também ajudar a estimular a 
procura. Tal como noutras formas de 
contratos de financiamento por terceiros, 
num contrato de desempenho energético o 
beneficiário do serviço energético evita 
custos de investimento utilizando parte do 
valor financeiro das poupanças de energia 
para reembolsar o investimento realizado 
total ou parcialmente por terceiros.

(31) Os contratos de desempenho 
energético abrangem uma grande 
variedade de mecanismos que permitem 
criar oportunidades para o 
desenvolvimento de tecnologias e soluções 
mais eficientes do ponto de vista 
energético. É necessário prosseguir o 
desenvolvimento do mercado dos serviços 
energéticos, com vista a garantir, de forma 
aberta e transparente, a disponibilidade de 
serviços energéticos tanto a nível da 
procura como da oferta. A transparência 
pode contribuir para tal, por exemplo por 
meio de listas de fornecedores de serviços 
energéticos. Os contratos-modelo e as 
orientações, em especial para os contratos 
de desempenho energético, podem também 
ajudar a estimular a procura. Tal como 
noutras formas de contratos de 
financiamento por terceiros, num contrato 
de desempenho energético o beneficiário 
do serviço energético evita custos de 
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investimento utilizando parte do valor 
financeiro das poupanças de energia para 
reembolsar o investimento realizado total 
ou parcialmente por terceiros. O mercado 
dos contratos de desempenho energético 
não deve discriminar qualquer fornecedor 
de serviços energéticos.

Or. en

Alteração 283
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) É necessário prosseguir o 
desenvolvimento do mercado dos serviços
energéticos, com vista a garantir a 
disponibilidade de serviços energéticos 
tanto a nível da procura como da oferta. A 
transparência pode contribuir para tal, por 
exemplo por meio de listas de fornecedores 
de serviços energéticos. Os contratos-
modelo e as orientações, em especial para 
os contratos de desempenho energético, 
podem também ajudar a estimular a 
procura. Tal como noutras formas de 
contratos de financiamento por terceiros, 
num contrato de desempenho energético o 
beneficiário do serviço energético evita 
custos de investimento utilizando parte do 
valor financeiro das poupanças de energia 
para reembolsar o investimento realizado 
total ou parcialmente por terceiros.

(31) É necessário prosseguir o 
desenvolvimento do mercado dos serviços 
energéticos, com vista a garantir a 
disponibilidade de serviços energéticos de 
forma transparente e aberta tanto a nível 
da procura como da oferta. A transparência 
pode contribuir para tal, por exemplo por 
meio de listas de fornecedores de serviços 
energéticos. Os contratos-modelo e as 
orientações, em especial para os contratos 
de desempenho energético, podem também 
ajudar a estimular a procura. Tal como 
noutras formas de contratos de 
financiamento por terceiros, num contrato 
de desempenho energético o beneficiário 
do serviço energético evita custos de 
investimento utilizando parte do valor 
financeiro das poupanças de energia para 
reembolsar o investimento realizado total 
ou parcialmente por terceiros.

Or. ro

Alteração 284
Ioan Enciu
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Proposta de directiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Existe a necessidade de identificar e 
eliminar os obstáculos regulamentares e 
não regulamentares à utilização de 
contratos de desempenho energético e 
outros acordos de financiamento por 
terceiros para a poupança de energia. Estes 
obstáculos incluem as regras e práticas 
contabilísticas que impedem que os 
investimentos de capital e as poupanças 
financeiras anuais resultantes de medidas 
de melhoria da eficiência energética sejam 
reflectidos nas contas relativas à totalidade 
do período de investimento. Os obstáculos 
à renovação do parque imobiliário 
existente com base numa repartição dos 
incentivos entre os vários intervenientes 
em causa devem também ser abordados a 
nível nacional.

(32) Existe a necessidade de identificar e 
eliminar os obstáculos administrativos, 
regulamentares e não regulamentares à 
utilização de contratos de desempenho 
energético e outros acordos de 
financiamento por terceiros para a 
poupança de energia. Estes obstáculos 
incluem as regras e práticas contabilísticas 
que impedem que os investimentos de 
capital e as poupanças financeiras anuais 
resultantes de medidas de melhoria da 
eficiência energética sejam reflectidos nas 
contas relativas à totalidade do período de 
investimento. Os obstáculos à renovação 
do parque imobiliário existente com base 
tanto numa repartição dos incentivos entre 
os vários intervenientes em causa como no 
acesso aos diferentes meios de 
financiamento devem também ser 
abordados a nível nacional.

Or. ro

Alteração 285
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os Estados-Membros e as regiões 
devem ser encorajados a utilizar 
plenamente os Fundos Estruturais e o 
Fundo de Coesão para incentivar 
investimentos em medidas de melhoria da 
eficiência energética. O investimento na 
eficiência energética tem potencial para 
contribuir para o crescimento económico, o 
emprego, a inovação e a redução da 
precariedade de combustível nos agregados 

(33) Os Estados-Membros e as regiões 
devem ser encorajados a utilizar 
plenamente os vários fundos europeus 
disponíveis, como os Fundos Estruturais e 
o Fundo de Coesão, mas também fundos 
novos e inovadores, como os fundos Elena 
e o Fundo Europeu para a Eficiência 
Energética para incentivar investimentos 
em medidas de melhoria da eficiência 
energética.  O investimento na eficiência 
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familiares, dando por isso um contributo 
positivo para a coesão económica, social e 
territorial. Entre as potenciais áreas para 
financiamento estão as medidas de 
eficiência energética em edifícios públicos 
e na habitação e a criação de novas 
competências para promover o emprego no 
sector da eficiência energética.

energética tem potencial para contribuir 
para o crescimento económico, o emprego, 
a inovação e a redução da precariedade de 
combustível nos agregados familiares, 
dando por isso um contributo positivo para 
a coesão económica, social e territorial.
Entre as potenciais áreas para 
financiamento estão as medidas de 
eficiência energética em edifícios públicos 
e na habitação e a criação de novas 
competências para promover o emprego no 
sector da eficiência energética.

Or. en

Alteração 286
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os Estados-Membros e as regiões 
devem ser encorajados a utilizar 
plenamente os Fundos Estruturais e o 
Fundo de Coesão para incentivar 
investimentos em medidas de melhoria da 
eficiência energética. O investimento na 
eficiência energética tem potencial para 
contribuir para o crescimento económico, o 
emprego, a inovação e a redução da 
precariedade de combustível nos agregados 
familiares, dando por isso um contributo 
positivo para a coesão económica, social e 
territorial. Entre as potenciais áreas para 
financiamento estão as medidas de 
eficiência energética em edifícios públicos 
e na habitação e a criação de novas 
competências para promover o emprego no 
sector da eficiência energética.

(33) Os Estados-Membros e as regiões 
devem ser encorajados a utilizar 
plenamente os Fundos Estruturais e o 
Fundo de Coesão para incentivar 
investimentos em medidas de melhoria da 
eficiência energética. O investimento na 
eficiência energética tem potencial para 
contribuir para o crescimento económico, o 
emprego, a inovação e a redução da 
precariedade de combustível nos agregados 
familiares, dando por isso um contributo 
positivo para a coesão económica, social e 
territorial. Entre as potenciais áreas para 
financiamento estão as medidas de 
eficiência energética em edifícios públicos 
e na habitação, a promoção da construção 
de edifícios com necessidades quase nulas 
de energia, o mais tardar, até ao final de 
2020 e a criação de novas competências 
para promover o emprego no sector da 
eficiência energética.

Or. de
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Justificação

A directiva relativa ao desempenho energético dos edifícios determina que a construção de 
edifícios com necessidades quase nulas de energia não será proibida até 1 de de Janeiro de 
2021. Porém, parece bastante sensato criar incentivos à construção de tais edifícios já nesta 
fase, embora essa promoção deva terminar quando a construção de qualquer outro tipo de 
edifício for proibida.

Alteração 287
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os Estados-Membros e as regiões 
devem ser encorajados a utilizar 
plenamente os Fundos Estruturais e o 
Fundo de Coesão para incentivar 
investimentos em medidas de melhoria da 
eficiência energética. O investimento na 
eficiência energética tem potencial para 
contribuir para o crescimento económico, o 
emprego, a inovação e a redução da 
precariedade de combustível nos agregados 
familiares, dando por isso um contributo 
positivo para a coesão económica, social e 
territorial. Entre as potenciais áreas para 
financiamento estão as medidas de 
eficiência energética em edifícios públicos 
e na habitação e a criação de novas 
competências para promover o emprego no 
sector da eficiência energética.

(33) Os Estados-Membros e as regiões 
devem ser encorajados a utilizar 
plenamente os Fundos Estruturais e o 
Fundo de Coesão para incentivar 
investimentos em medidas de melhoria da 
eficiência energética. O investimento na 
eficiência energética tem potencial para 
contribuir para o crescimento económico, o 
emprego, a inovação e a redução da 
precariedade de combustível nos agregados 
familiares, dando por isso um contributo 
positivo para a coesão económica, social e 
territorial. Entre as potenciais áreas para 
financiamento estão as medidas de 
eficiência energética em edifícios públicos 
e na habitação e a criação de novas 
competências para promover o emprego no 
sector da eficiência energética e o 
financiamento de novos edifícios 
eficientes do ponto de vista energético.

Or. en

Alteração 288
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Considerando 34
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Considerando que o número de licenças do regime de comércio de licenças de emissão de 
gases com efeito de estufa da UE é definido pela Directiva RCLE, não é adequado tentar 
alterar este limite máximo através da directiva relativa à eficiência energética. A Directiva 
RCLE foi pensada para ser um instrumento baseado no mercado para a redução das 
emissões de CO2 e, por conseguinte, não é recomendável que se adoptem medidas para 
manipular o preço das licenças e gerar, consequentemente, incerteza no mercado das 
emissões de CO2.

Alteração 289
Sari Essayah

Proposta de directiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Na implementação do objectivo de 
eficiência energética de 20%, a Comissão 
deve acompanhar o impacto das novas 
medidas da Directiva 2003/87/CE, relativa 
à criação de um regime de comércio de 
licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa na Comunidade (RCLE), de modo 
a manter nesse regime os incentivos que 
compensam os investimentos 
hipocarbónicos e preparar os sectores 

Suprimido
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RCLE para as inovações necessárias no 
futuro.

Or. en

Justificação

O regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa (RCLE) constitui 
um instrumento baseado no mercado que visa reduzir as emissões de CO2. Durante a 
próxima fase do RCLE 2013-2020, a diminuição progressiva do limite máximo de licenças 
permitirá atingir o objectivo estabelecido relativamente às emissões de CO2.  As autoridades 
não podem exercer qualquer influência no preço das licenças, a fim de evitar perturbações no 
mercado.

Alteração 290
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 291
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Considerando 34
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de directiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 293
Paul Rübig
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Proposta de directiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O regime de comércio de licenças de emissão da UE (RCLE) deve continuar a ser sobretudo 
um instrumento para reduzir, de forma rentável e até 2020, as emissões industriais europeias 
de gases com efeito de estufa. É importante que o legislador se abstenha de intervir 
indevidamente nos mecanismos de mercado a fim de poder controlar o preço das licenças.  
Qualquer medida, directa ou indirecta, de alterar temporaria ou permanentemente este 
objectivo como, por exemplo, a compensação do efeito das medidas de eficiência energética 
no preço do carbono, interferirá de forma negativa no funcionamento do mercado.

Alteração 294
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Na implementação do objectivo de 
eficiência energética de 20%, a Comissão 
deve acompanhar o impacto das novas 
medidas da Directiva 2003/87/CE, relativa 
à criação de um regime de comércio de 
licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa na Comunidade (RCLE), de modo a 
manter nesse regime os incentivos que 

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

compensam os investimentos 
hipocarbónicos e preparar os sectores 
RCLE para as inovações necessárias no 
futuro. Isto pressupõe que a economia 
poderá contar com um quadro jurídico 
estável. Qualquer alteração ao RCLE 
acordado antes de 2020 que constitua um 
obstáculo suplementar deve, por isso, ser 
excluída claramente para garantir a 
certeza no investimento e no 
planeamento.

Or. de

Justificação

A Comissão pondera reduzir o fornecimento de certificados de CO2, fazendo assim aumentar 
o seu custo. Uma tal intervenção das autoridades iria contrariar fundamentalmente a ideia 
dum sistema de economia de mercado e também criaria incerteza entre os investidores e as 
entidades de crédito. Isso resultaria no contrário do que se pretende: não haveria 
investimentos, nem criação de emprego e as tecnologias com eficiência energética não seriam 
instituídas.

Alteração 295
Daniel Caspary

Proposta de directiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

(34) Na implementação do objectivo de 
eficiência energética de 20%, a Comissão 
deve acompanhar o impacto das novas 
medidas da Directiva 2003/87/CE, relativa 
à criação de um regime de comércio de 
licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa na Comunidade (RCLE), e, por 
outro lado, também terá de contabilizar o 
impacto positivo do RCLE na execução do 
objectivo de eficiência energética de 20%.

Or. de
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Alteração 296
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

(34) Na implementação do objectivo de 
eficiência energética de 20%, a Comissão 
deve acompanhar e ter em consideração o 
impacto das novas medidas da Directiva 
2003/87/CE, relativa à criação de um 
regime de comércio de licenças de emissão 
de gases com efeito de estufa na 
Comunidade (RCLE), de modo a manter 
nesse regime os incentivos que compensam 
os investimentos hipocarbónicos e preparar 
os sectores RCLE para as inovações 
necessárias no futuro. As medidas 
propostas na presente directiva não devem 
sobrepor-se às disposições da Directiva 
2003/87CE, a fim de não comprometer o 
bom funcionamento do comércio das 
licenças de emissão.

Or. ro

Alteração 297
Bendt Bendtsen

Proposta de directiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Na implementação do objectivo de 
eficiência energética de 20%, a Comissão 
deve acompanhar o impacto das novas 
medidas da Directiva 2003/87/CE, relativa 
à criação de um regime de comércio de 
licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa na Comunidade (RCLE), de modo a 
manter nesse regime os incentivos que 

(34) Na implementação do objectivo de 
eficiência energética de 20%, a Comissão 
deve acompanhar o impacto das novas 
medidas da Directiva 2003/87/CE, relativa 
à criação de um regime de comércio de 
licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa na Comunidade (RCLE), e tomar 
medidas para fixar um preço mínimo do 
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compensam os investimentos 
hipocarbónicos e preparar os sectores 
RCLE para as inovações necessárias no 
futuro.

carbono que permita que o mercado 
RCLE funcione em consonância com o 
seu objectivo original, de modo a manter 
nesse regime os incentivos que compensam 
os investimentos hipocarbónicos e preparar 
os sectores RCLE para as inovações 
necessárias no futuro.

Or. en

Justificação

É necessária alguma clarificação no que se refere às medidas concretas que a Comissão 
pode tomar para que o regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa crie incentivos à eficiência energética e às fontes de energia renováveis.

Alteração 298
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Gaston Franco, Werner Langen, Ioannis A.
Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de directiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É necessário tornar claro que a Comissão não pode reservar licenças de emissão de CO2 
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para o período de comércio de licenças entre 2013 e 2020. Caso contrário, os agentes do 
mercado e as autoridades não beneficiarão de certeza jurídica e seria mais difícil tomar 
decisões orientadas para o futuro em matéria de investimento, incluindo no domínio da 
eficiência energética.

Alteração 299
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

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

(35) A Directiva 2006/32/CE estabelece 
que os Estados-Membros devem adoptar e 
procurar atingir um objectivo global 
nacional indicativo de poupança de energia 
de 9% em 2016, graças à implantação de
serviços energéticos e de outras medidas de 
melhoria da eficiência energética. A 
mesma directiva dispõe que o segundo 
Plano de Eficiência Energética adoptado 
pelos Estados-Membros deve ser seguido, 
conforme adequado e necessário, de 
propostas da Comissão relativas a medidas 
adicionais, incluindo a extensão do período 
de aplicação dos objectivos. Se um 
relatório concluir que são insuficientes os 
progressos alcançados no sentido de atingir 
os objectivos indicativos nacionais 
estabelecidos na referida directiva, essas 
propostas devem incidir no nível e na 
natureza dos objectivos em questão. A 
avaliação de impacto que acompanha a 
presente directiva considera que os 
Estados-Membros se encontram na via para 
atingir o objectivo de 9%, que é muito 
menos ambicioso que o objectivo, 
subsequentemente adoptado, de poupança 
de energia de 20% até 2020, em 
comparação com as previsões de 2007.
Portanto, nesta fase não é necessário 
propor instrumentos juridicamente 
vinculativos como parte da presente 
directiva. Porém, os Estados-Membros 
que estão atrasados na concretização do 
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objectivo fixado para 2016 devem ser 
encorajados a aplicar novas medidas 
destinadas a si próprios, as quais poderão 
eventualmente incluir instrumentos 
vinculativos.

Or. de

Justificação

Se a maioria dos Estados-Membros demonstrar que pode atingir o objectivo de poupança de 
energia de 9%, não faz sentido introduzir agora inúmeros instrumentos vinculativos, como 
propõe a Comissão. Para atingir o objectivo de 9% os Estados-Membros já tiveram de 
introduzir uma grande quantidade de instrumentos. Sendo assim, no máximo valeria a pena 
ponderar um intercâmbio de boas práticas entre os Estados-Membros.

Alteração 300
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Lena Kolarska-Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger 
Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A Directiva 2006/32/CE estabelece 
que os Estados-Membros devem adoptar e 
procurar atingir um objectivo global 
nacional indicativo de poupança de energia 
de 9% em 2016, graças à implantação de 
serviços energéticos e de outras medidas de 
melhoria da eficiência energética. A 
mesma directiva dispõe que o segundo 
Plano de Eficiência Energética adoptado 
pelos Estados-Membros deve ser seguido, 
conforme adequado e necessário, de
propostas da Comissão relativas a medidas 
adicionais, incluindo a extensão do período 
de aplicação dos objectivos. Se um 
relatório concluir que são insuficientes os 
progressos alcançados no sentido de atingir 
os objectivos indicativos nacionais 
estabelecidos na referida directiva, essas 
propostas devem incidir no nível e na 
natureza dos objectivos em questão. A 

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

avaliação de impacto que acompanha a 
presente directiva considera que os 
Estados-Membros se encontram na via para 
atingir o objectivo de 9%, que é muito 
menos ambicioso que o objectivo, 
subsequentemente adoptado, de eficiência 
energética de 20% até 2020, pelo que é 
necessário abordar o nível de ambição.

Or. en

Alteração 301
Daniel Caspary

Proposta de directiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 302
Adam Gierek

Proposta de directiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Embora a presente directiva revogue a 
Directiva 2006/32/CE, o artigo 4.º da 
Directiva 2006/32/CE deve continuar em 
aplicação até à data-limite fixada para o 
cumprimento do objectivo de 9%.

(36) Embora a presente directiva revogue a 
Directiva 2006/32/CE, o artigo 4.º da 
Directiva 2006/32/CE deve continuar em 
aplicação até à data-limite fixada para o 
cumprimento do objectivo médio de 9% à 
escala da UE.

Or. pl

Justificação

Dependendo do tipo de economia e do cabaz energético, este objectivo pode ser superior ou 
inferior a 9%.

Alteração 303
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Atendendo a que o objectivo da 
presente directiva, que consiste em 
alcançar o objectivo de eficiência 
energética de 20% de poupança de energia 
primária até 2020 e preparar o caminho 
para novas melhorias da eficiência 
energética para além de 2020, não está em 
vias de ser alcançado pelos 
Estados-Membros se não forem adoptadas 

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

forem adoptadas medidas adicionais em 
matéria de eficiência energética, a UE deve 
poder recomendar aos Estados-Membros 
os melhores instrumentos a usar. Quase 
sempre é possível conseguir poupanças de 
energia a nível local e portanto, no 
respeito do princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia, devem ser adoptadas 
medidas concretas o mais perto possível 
dos cidadãos. Além disso, as tradições e as 
condições climáticas, económicas e outras 
no território da UE e, em certa medida, 
nos Estados-Membros variam tanto que 
há necessidade de instrumentos à medida 
de cada caso. A UE não pode fazer justiça 
a esta diversidade através de instruções 
vinculativas quanto aos instrumentos a 
utilizar. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade consagrado no 
mesmo artigo, a presente directiva não 
excede o necessário para alcançar o 
referido objectivo.

Or. de

Justificação

O lema da UE “unidade na diversidade” tem de ser levado a sério se pretendemos que os 
cidadãos façam o mesmo. A adopção de instruções centralistas - em particular, numa área 
onde é necessária acção a nível local e onde existe uma diversidade tão grande - só fará 
aumentar a rejeição da Europa. Esta possibilidade não interessa ao Parlamento.

Alteração 304
Daniel Caspary

Proposta de directiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Atendendo a que o objectivo da 
presente directiva, que consiste em 
alcançar o objectivo de eficiência 
energética de 20% de poupança de energia 
primária até 2020 e preparar o caminho 

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

melhorias da eficiência energética para 
além de 2020, não está em vias de ser 
alcançado pelos Estados-Membros se não 
forem adoptadas medidas adicionais em 
matéria de eficiência energética, a União 
pode adoptar medidas no respeito rigoroso
do princípio da subsidiariedade consagrado 
no artigo 5.º do Tratado da União Europeia 
e em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo.

Or. de

Alteração 305
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Seria mais democrático dotar a directiva dum prazo-limite ou data de revisão desde o início.
Seguir a via proposta pela Comissão cria o risco de transformar certos elementos da 
directiva num processo não transparente e não democrático. Essa ideia tem de ser rejeitada.
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Alteração 306
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) Os Estados-Membros devem 
ajudar as empresas de cogeração de 
elevada eficiência, em particular, a 
beneficiar das medidas de apoio.

Or. de

Alteração 307
Herbert Reul

Proposta de directiva
Capítulo 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Objecto, âmbito de aplicação, definições e 
objectivos de eficiência energética

Objecto, âmbito de aplicação, definições e 
objectivos de poupança de energia

Or. de

Alteração 308
Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção da eficiência 
energética na União a fim de assegurar a 
realização do objectivo da União de 20% 
de poupança de energia primária até 2020 e 
preparar a via para novas melhorias da 
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eficiência energética para além dessa data. eficiência energética para além dessa data.
À medida que o nível baixo de CO2 e a 
energia renovável estiverem estabelecidos, 
a pressão para fazer poupanças diminuirá 
após 2020.

Or. de

Justificação

A raça humana sempre precisará de energia. Não é possível pretender indefinidamente fazer 
poupanças de energia duma forma linear, mesmo que ainda seja possível conseguir ganhos 
de eficiência.

Alteração 309
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção da eficiência 
energética na União, tendo em conta e 
exequibilidade técnica e a eficiência dos 
custos, bem como as condições climáticas 
e a procura de climatização interior, a fim 
de assegurar a realização do objectivo da 
União de 20% de poupança de energia 
primária até 2020 e preparar a via para 
novas melhorias da eficiência energética.

Or. ro

Alteração 310
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

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

comum para a promoção da eficiência 
energética na União a fim de assegurar a 
realização do objectivo da União de 20% 
de poupança de energia primária até 2020, 
o que, de acordo com as projecções 
PRIMES para 2020, pressupõe um 
consumo anual de energia primária de 
1471 Mtep, e preparar a via para novas 
melhorias da eficiência energética para 
além dessa data.

Or. en

Alteração 311
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção da eficiência 
energética na União a fim de assegurar a 
realização do objectivo da União de 20% 
de poupança de energia primária até 2020 -
com a opção de tomar em conta as acções 
anteriores dos Estados-Membros - e 
preparar a via para novas melhorias da 
eficiência energética para além dessa data.

Or. de

Alteração 312
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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



AM\882687PT.doc 57/113 PE475.874v01-00

PT

realização do objectivo da União de 20% 
de poupança de energia primária até 2020 
e preparar a via para novas melhorias da 
eficiência energética para além dessa data.

realização, por meio de uma melhor 
eficiência energética, do objectivo da 
União dum aumento de 20% da eficiência 
energética em relação às projecções para
2020 e preparar a via para novas melhorias 
da eficiência energética para além dessa 
data.

Or. de

Justificação

A formulação da directiva deve basear-se nas conclusões adoptadas pelos Chefes de Estado e 
de Governo no Conselho Europeu de Março de 2007. Além disso, não é adequado equiparar 
as normas de eficiência energética com poupanças de energia absolutas, dado que aumentar 
a eficiência energética apenas resulta em poupanças de energia específicas e não 
necessariamente numa redução do consumo de energia em termos absolutos.

Alteração 313
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção da eficiência 
energética na União a fim de assegurar a 
realização do objectivo da União de 20% 
de poupança de energia primária até 2020, 
incluindo medidas anteriores adoptadas 
pelos Estados-Membros, e preparar a via 
para novas melhorias da eficiência 
energética para além dessa data.

Or. en

Justificação

O nível de eficiência energética e o número de programas disponíveis diverge muito 
consoante o Estado-Membro. É importante salientar os programas e as medidas (a título 
voluntário) adoptadas pelos Estados-Membros no passado. Tal justifica-se para não 
discriminar os Estados-Membros que lideram neste domínio e para dar exemplos das 
melhores práticas aos restantes.



PE475.874v01-00 58/113 AM\882687PT.doc

PT

Alteração 314
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 315
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 316
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 317
Francisco Sosa Wagner

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

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção da eficiência 
energética na União a fim de assegurar a 
realização do objectivo da União de, no 
mínimo, 20% de poupança de energia 
primária até 2020, em relação a 2007, e 
preparar a via para novas melhorias da 
eficiência energética para além dessa data.

Or. en

Justificação

O objectivo actual da União consiste em atingir os 20% de poupança de energia, abaixo das 
projecções PRIMES para 2020 em matéria de consumo energético. O estabelecimento de uma 
meta anual de 20 % constitui um método mais estável quando comparado com a fiabilidade 
relativa das projecções, assegurando, deste modo, uma segurança de investimento. Uma 
redução de 20 % abaixo dos números registados em 2007 conduzirá igualmente a um maior 
nível de poupança de energia e, consequentemente, a reduções mais acentuadas nas 
importações de energia e nas emissões de gases com efeito de estufa.
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Alteração 318
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 319
Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

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

A presente directiva estabelece um quadro 
comum para a promoção da eficiência 
energética na União a fim de assegurar a 
realização do objectivo da União de, no 
mínimo, 20% de poupança de energia 
primária até 2020 e preparar a via para 
novas melhorias da eficiência energética 
em 2025, 2030 e para além dessa data.

Or. en

Alteração 320
Daniel Caspary

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

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

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

Or. de

Alteração 321
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

O consumo final de energia é o único que apreendem directamente os consumidores: agindo 
sobre o consumo final de energia, os consumidores finais vêem um impacto nas suas facturas, 
o que permite lutar contra a precariedade energética e, de um modo mais geral, 
proporcionar maior poder de compra aos cidadãos e mais competitividades às empresas.

Alteração 322
Herbert Reul
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Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Faz recomendações destinadas a suprimir 
os obstáculos no mercado da energia e nos 
mercados de serviços de energia e a 
ultrapassar as deficiências do mercado que 
impedem a eficiência no aprovisionamento 
e na utilização da energia, e prevê o 
estabelecimento de objectivos nacionais 
em matéria de poupança de energia para 
2020.

Or. de

Justificação

Por motivos de subsidiariedade, a UE não pode impor instrumentos aplicáveis a todos os 
Estados-Membros com vista a cumprir os objectivos de poupança de energia; no máximo, 
pode recomendar instrumentos.

Alteração 323
Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

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

Estabelece regras destinadas a suprimir os 
obstáculos no mercado da energia e a 
ultrapassar as deficiências do mercado que 
impedem a eficiência no aprovisionamento 
e na utilização da energia, e define
objectivos nacionais vinculativos em 
matéria de eficiência energética para 2020, 
2025 e 2030.

Or. en

Alteração 324
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt
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Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Um dos principais objectivos da directiva consiste em fomentar o crescimento do mercado 
dos serviços energéticos na União Europeia. Por conseguinte, é necessário que tal se reflicta 
no objecto e no âmbito de aplicação da referida directiva.

Alteração 325
Ioan Enciu

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro
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Alteração 326
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 327
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 328
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

2. Os requisitos estabelecidos na presente 
directiva constituem requisitos mínimos e 
não obstam a que os Estados-Membros 
mantenham ou introduzam medidas mais 
rigorosas. Essas medidas devem ser 
compatíveis com o direito da União. A 
legislação nacional que preveja medidas 
mais rigorosas deve ser notificada à 
Comissão.

2. Os requisitos estabelecidos na presente 
directiva constituem requisitos mínimos e 
não obstam a que os Estados-Membros 
mantenham ou introduzam medidas mais 
rigorosas que sejam mais rentáveis e que 
exijam mais poupanças. Essas medidas 
devem ser compatíveis com o direito da 
União. A legislação nacional que preveja 
medidas mais rigorosas deve ser notificada 
à Comissão.

Or. en

Justificação

As medidas rigorosas não devem ser utilizadas como desculpa para um determinado 
Estado-Membro impor entraves ao comércio ou tratar de forma preferencial um outro 
Estado-Membro.

Alteração 329
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Edifícios com valor arquitectónico, 
histórico ou cultural especial poderão 
estar isentos dos requisitos mínimos 
estabelecidos pela directiva, devido às 
suas especificidades técnicas e estéticas.
Por conseguinte, sempre que um edifício 
desta natureza justificar a referida 
isenção, os Estados-Membros devem criar 
um sistema específico, após consulta dos 
peritos em matéria de património cultural 
que representam cada país.

Or. en
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Alteração 330
Patrizia Toia

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Edifícios com valor arquitectónico 
ou histórico especial estão isentos dos 
requisitos mínimos estabelecidos pela 
presente directiva.

Or. en

Alteração 331
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

«Energia», todas as formas de produtos 
energéticos, tal como definidos no 
Regulamento (CE) n.º 1099/2008;

1. "Energia", todas as formas de energia 
disponíveis comercialmente, incluindo 
electricidade, gás natural (incluindo gás 
natural liquefeito), gás de petróleo 
liquefeito, qualquer combustível para 
aquecimento e arrefecimento (incluindo
redes urbanas de aquecimento e de 
arrefecimento), carvão e lignite, turfa, 
combustíveis para transportes (excluindo 
os combustíveis para a aviação e para o 
transporte marítimo) e a biomassa, tal 
como definida na Directiva 2001/77/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
27 de Setembro de 2001, relativa à 
promoção da electricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis no 
mercado interno da electricidade;

Or. en
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Alteração 332
Daniel Caspary

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. “Eficiência energética”: nesta frase, 
“eficiência” refere-se à relação 
custo-benefício. Portanto, “eficiência 
energética” não deve ser considerado 
como equivalente de “poupança de 
energia” mas antes ser entendido numa 
perspectiva macroeconómica como a 
relação entre a quantidade de energia 
primária e o PIB (produtividade
energética/intensidade energética);

Or. de

Alteração 333
Adam Gierek

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. “Energia primária”, a energia 
química contida em combustíveis fósseis 
ou nos respectivos produtos e também 
noutras substâncias orgânicas, bem como 
todas as formas de energias nuclear ou 
renováveis;

Or. pl

Justificação

O projecto diz respeito à utilização eficiente da energia, portanto é necessária uma definição 
de energia primária.
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Alteração 334
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. "Eficiência energética" significa 
utilizar menos energia mantendo um nível 
equivalente de actividade ou serviço 
económico;

Or. en

Justificação

O conceito de eficiência energética constitui a base da directiva e, por isso, deverá ser 
claramente explicitado na mesma, tendo como referência a definição da Comissão incluída 
no Plano de Eficiência Energética de 2011 - COM(2011)109.

Alteração 335
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. "Eficiência energética" significa 
assegurar a mesma utilização final ou o 
mesmo resultado com menos energia ou 
atingir um resultado ou uma utilização 
final melhor com a mesma quantidade de 
energia;

Or. en

Alteração 336
Robert Goebbels
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Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. “Eficiência energética”, a utilização 
de menos energia primária para produzir 
as mesmas actividades económicas ou 
mais;

Or. de

Alteração 337
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. "Eficiência energética", rácio entre 
o resultado em termos do desempenho e 
dos serviços, bens ou energia gerados e a 
energia utilizada para o efeito;

Or. en

Justificação

Esta alteração recupera a definição incluída na Directiva 2006/32/CE, que a presente 
directiva revoga.

Alteração 338
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. "Eficiência energética", rácio entre 
o resultado em termos do desempenho e 
dos serviços, bens ou energia gerados e a 
energia utilizada para o efeito;



PE475.874v01-00 70/113 AM\882687PT.doc

PT

Or. en

Alteração 339
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. "Eficiência energética", rácio entre 
o resultado em termos do desempenho e 
dos serviços, bens ou energia gerados e a 
energia utilizada para o efeito;

Or. en

Alteração 340
Adam Gierek

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. “Eficiência da utilização sectorial de 
energia primária”, a eficiência expressa 
através da proporção de energia usada 
(numerador) relativamente à quantidade 
total de energia primária usada que é 
disponibilizada a fim de atingir um 
objectivo sectorial prático definido, por 
exemplo, a geração de energia com base 
em combustíveis fósseis (denominador) 
multiplicada por 100, como percentagem;

Or. pl

Justificação

A eficiência é interpretada de forma diferente em diversos documentos da Comissão.
Portanto, é necessário indicar o que significa a eficiência da conversão na prática no sector 
em questão.
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Alteração 341
Markus Pieper

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. “Melhoria da eficiência energética”, 
o aumento da eficiência na utilização 
final da energia graças à evolução da 
tecnologia, da economia ou do 
comportamento individual;

Or. de

Alteração 342
Adam Gierek

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. “Eficiência da utilização bruta de 
energia primária” nos Estados-Membros 
até 2020, a proporção da diferença do 
factor unitário do consumo de energia 
primária “per capita” anual segundo os 
dados do Eurostat (numerador), 
relativamente ao factor unitário do 
consumo de energia primária do ano 
anterior segundo os dados do Eurostat 
(denominador), multiplicada por 100, 
como percentagem;

Or. pl

Justificação

Os Estados-Membros deverão contabilizar as poupanças totais resultantes da “eficiência 
individual” nos diferentes sectores, isto é, a “eficiência bruta per capita”.
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Alteração 343
Markus Pieper

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. “Medidas de melhoria da eficiência 
energética”, todas as acções que, em 
princípio, conduzam a uma melhoria 
verificável e mensurável ou estimável da 
eficiência energética;

Or. de

Alteração 344
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. "Eficiência energética", todas as 
acções que, em princípio, conduzam a 
uma melhoria verificável e mensurável ou 
estimável da eficiência energética;

Or. en

Alteração 345
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. “Consumo final bruto de energia”, 
os produtos energéticos fornecidos para 
fins energéticos à indústria, aos 
transportes, aos agregados familiares, aos 
serviços, incluindo os serviços públicos, à 
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agricultura, à silvicultura e às pescas, 
incluindo o consumo de electricidade e 
calor pelo ramo da energia para a 
produção de electricidade e calor e 
incluindo as perdas de electricidade e 
calor na distribuição e transporte1;
__________________
1 Directiva 2009/28/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 
2009, relativa à promoção da utilização de 
energia proveniente de fontes renováveis 
que altera e subsequentemente revoga as 
Directivas 2001/77/CE e 2003/30/CE, 
artigo 2.º, alínea f).

Or. de

Alteração 346
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. "Consumo final de energia", a 
energia consumida nos seguintes 
sectores: indústria, transportes, serviços 
comerciais e públicos, 
agricultura/silvicultura, pesca, edifícios 
residenciais e outros. Exclui o consumo 
não energético e os fornecimentos à 
indústria transformadora de energia e ao 
sector energético;

Or. en

Alteração 347
Catherine Trautmann

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. "Intensidade energética", o consumo 
de energia com referência a um indicador 
de actividade económica, como o PIB;

Or. fr

Alteração 348
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. "Intensidade energética", rácio de 
energia utilizada para produzir uma 
unidade de produto interno bruto;

Or. en

Alteração 349
Adam Gierek

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. “Conversão”, o processo de 
transformar uma forma de energia neutra 
ou em trabalho;

Or. pl

Justificação

Processos de conversão diferentes caracterizam-se por eficiências diferentes.
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Alteração 350
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 351
Francisco Sosa Wagner

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. "Poupança de energia": a 
quantidade de energia economizada 
determinada pela medição e/ou estimativa 
do consumo pelo consumidor final antes e 
após a aplicação de uma ou mais medidas 
de melhoria da eficiência energética, 
garantindo simultaneamente a 
normalização das condições externas que 
afectam o consumo de energia;

Or. en

Justificação

Aditamento necessário para especificar a definição de poupança de energia tal como previsto 
na Directiva 2006/32/CE.
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Alteração 352
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 353
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. "Poupança de energia", diminuição 
do consumo de energia resultante da 
aplicação de medidas de eficiência 
energética, da mudança de 
comportamentos ou da redução da 
actividade económica;

Or. en

Justificação

Convém distinguir o conceito de "eficiência energética" de "poupança de energia", distinção 
essa que é devidamente feita no Plano de Eficiência Energética de 2011 - COM(2011)109.
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Alteração 354
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

2-C. "Poupança na utilização final de 
energia": a quantidade de energia 
economizada determinada pela medição 
e/ou estimativa do consumo pelo 
consumidor final antes e após a aplicação 
de uma ou mais medidas de melhoria da 
eficiência energética, garantindo 
simultaneamente a normalização das 
condições externas que afectam o 
consumo de energia;

Or. en

Alteração 355
Norbert Glante

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

Texto da Comissão Alteração

2-C. “Poupança na utilização final de 
energia”, a quantidade de energia 
primária economizada determinada pela 
medição e/ou estimativa do consumo pelo 
consumidor final antes e após a aplicação 
de uma ou mais medidas de melhoria da 
eficiência energética, garantindo 
simultaneamente a normalização das 
condições externas que afectam o 
consumo de energia;

Or. de

Justificação

Atendendo a que o objectivo europeu de poupança de energia é definido em termos de 
poupança de energia primária, a poupança deve ser medida em termos de energia primária.
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Alteração 356
Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

2-C. “Economia no consumo final de 
energia”: a quantidade de redução do 
consumo de energia determinada pela 
medida e/ou a estimativa do consumo de 
energia pelo consumidor final, antes e 
depois da aplicação de uma ou mais 
medidas tendentes a melhorar o 
desempenho energético e tendo em conta 
as condições externes que afectam o 
consumo de energia;

Or. fr

Alteração 357
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 358
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 1 – n.º 3)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A utilização do consumo de energia primária como valor de referência permitiria uma 
transferência de energia que - embora talvez possa reduzir as emissões de CO2 - não 
reduziria o próprio consumo de energia. Portanto, o que interessa é a poupança na utilização 
final.

Alteração 359
Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. "Serviço de eficiência energética", 
uma ou mais funções, devidamente 
acordadas, que são concebidas para 
melhorar a eficiência energética, e outros 
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critérios de desempenho acordados, com 
base num contrato que assegura valor 
acrescentado ao consumidor através de 
resultados garantidos. Este serviço 
consiste em auditorias energéticas, na 
identificação, selecção e implementação 
de medidas de melhoria da eficiência 
energética e na medição e verificação de 
poupanças de energia. Deve ser facultada 
uma descrição documentada do quadro de 
medidas e do método de acompanhamento 
que tenham sido propostos ou acordados.
A melhoria da eficiência energética deve 
ser avaliada e verificada durante um 
período de tempo definido 
contratualmente através de métodos 
igualmente estabelecidos por um contrato.

Or. en

Alteração 360
Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. "Serviço parcial associado a serviços 
de eficiência energética", serviço que 
inclui apenas elementos ("componentes") 
da cadeia de serviços de eficiência 
energética, tais como auditorias 
energéticas, mas que é concebido para 
conduzir, directa ou indirectamente, a 
uma melhoria da eficiência energética;

Or. en

Alteração 361
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 3-C) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-C. "Prestador de serviços de eficiência 
energética", uma pessoa singular ou 
colectiva que presta serviços energéticos 
ou outros serviços parciais associados a 
serviços de eficiência energética nas 
instalações de um consumidor final;

Or. en

Alteração 362
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. «Organismos públicos», as «entidades 
adjudicantes» tal como definidas no n.° 9 
do artigo 1.° da Directiva 2004/18/CE;

-  «Autoridades públicas»: o Estado, as 
autoridades locais e regionais e as 
associações formadas por uma ou mais 
das referidas autoridades.
- «Organismo de direito público», 
qualquer organismo:
a) Criado para satisfazer especificamente 
necessidades de interesse geral com 
carácter não industrial ou comercial;
b) Dotado de personalidade jurídica; e
c) cuja actividade seja financiada 
maioritariamente pelo Estado, pelas 
autarquias locais ou regionais ou por 
outros organismos de direito público; ou 
cuja gestão esteja sujeita a controlo por 
parte destes últimos; ou em cujos órgãos 
de administração, direcção ou fiscalização 
mais de metade dos membros sejam 
designados pelo Estado, pelas autarquias 
locais ou regionais ou por outros 
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organismos de direito público;
________________
Directiva 2004/18/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de Março 
de 2004, relativa à coordenação dos 
processos de adjudicação dos contratos de 
empreitada de obras públicas, dos 
contratos públicos de fornecimento e dos 
contratos públicos de serviços (JO L 134 
de 30.4.2004, p. 114).

Or. fr

Alteração 363
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 1 – n.º 4)

Texto da Comissão Alteração

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

4. “Organismos públicos”, as “entidades 
adjudicantes” tal como definidas na 
Directiva 2004/18/CE, desde que a 
entidade adjudicante seja um organismo 
do sector público;

Or. de

Justificação

É necessário um critério claro para evitar litígios desnecessários.

Alteração 364
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. «Organismos públicos», as «entidades 
adjudicantes» tal como definidas na 

4. «Organismos públicos», as «entidades 
adjudicantes» tal como definidas na 
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Directiva 2004/18/CE; Directiva 2004/18/CE, à excepção dos 
organismos públicos que operam num 
mercado concorrencial e cujas operações 
e investimentos não são financiados pelos 
fundos governamentais;

Or. en

Alteração 365
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 366
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. «Organismos públicos», as «entidades 
adjudicantes» tal como definidas na 
Directiva 2004/18/CE, bem como as 
instituições, órgãos, gabinetes e agências 
da União Europeia;

Or. ro
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Alteração 367
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. «Organismos públicos», as «entidades 
adjudicantes» tal como definidas na 
Directiva 2004/18/CE; desta definição 
excluem-se as habitações sociais que não 
são propriedade das autoridades públicas;

Or. en

Alteração 368
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 4-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. "Edifícios públicos", edifícios 
propriedade de organismos públicos que 
estão ocupados e dispõem de aquecimento 
ou arrefecimento;

Or. en

Alteração 369
Francisco Sosa Wagner

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. «Renovação substancial», reforma 
energética integral de um edifício ou de 
um grupo de edifícios, melhorando a sua 
eficiência energética pelo menos em 75% 
comparativamente com os níveis 
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anteriores à renovação.

Or. es

Justificação

É importante salientar que a renovação substancial é a melhor solução para os edifícios com 
pior desempenho energético, a fim de aproveitar todo o seu potencial de economia (ou 
reduzir o que é mal consumido). É necessária uma definição clara para explicitar este 
conceito.

Alteração 370
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul 
Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 4-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

4-A. "Nível optimizado de rentabilidade", 
grau de desempenho energético dos 
produtos e serviços que permite assegurar 
o custo mais baixo durante o ciclo de vida 
económico estimado, desde que:
a) o custo mais baixo seja definido tendo 
em conta os custos associados aos 
investimentos em energia e os custos de 
manutenção, funcionamento e 
eliminação, se for esse o caso;  e ainda 
que
b) o ciclo de vida económico previsto seja 
determinado por cada Estado-Membro 
por categoria de produtos ou de serviços.
O nível optimizado de rentabilidade 
deverá situar-se dentro da gama de níveis 
de desempenho caso a análise 
custo-benefício calculada com base no 
ciclo de vida económico previsto seja 
avaliada de forma positiva; Em relação 
aos níveis optimizados de rentabilidade 
associados aos edifícios e à sua 
remodelação, aplica-se o artigo 2.º, n.º 14, 
da Directiva 2010/31/UE;



PE475.874v01-00 86/113 AM\882687PT.doc

PT

Or. en

Justificação

A presente definição deriva da definição de optimização de rentabilidade acordada na 
Directiva relativa ao desempenho energético dos edifícios.

Alteração 371
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. «Sistema de gestão da energia», um 
conjunto de elementos, inter-relacionados 
ou em interacção, de um plano que 
estabelece um objectivo de eficiência 
energética e uma estratégia para alcançar 
esse objectivo;

5. «Estratégia de gestão da energia», um 
conjunto de elementos, inter-relacionados 
ou em interacção, de um plano que 
estabelece um objectivo de eficiência 
energética e uma estratégia para alcançar 
esse objectivo;

Or. fr

Alteração 372
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. «Distribuidor de energia», uma pessoa 
singular ou colectiva, incluindo um 
operador de rede de distribuição, 
responsável pelo transporte de energia 
tendo em vista a sua entrega aos 
consumidores finais ou a estações de 
distribuição que vendem energia aos 
consumidores finais;

7. «Distribuidor de energia», uma pessoa 
singular ou colectiva, incluindo um 
operador de rede de distribuição, 
responsável pelo transporte de energia 
tendo em vista a sua entrega aos 
consumidores finais ou a estações de 
distribuição que vendem energia aos 
consumidores finais, excluindo os 
transportes de energia efectuados por 
uma pessoa singular ou colectiva cuja 
principal actividade se insira no âmbito 
da indústria transformadora;
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Or. en

Justificação

As pessoas singulares ou colectivas cuja principal actividade não seja a distribuição/ venda 
de energia devem ser excluídas desta definição. Os produtos energéticos provenientes das 
indústrias transformadoras são, em grande parte, fabricados como subprodutos ou na 
sequência da recuperação de energia e de combustíveis; além disso, são utilizados em 
empresas associadas. Os fabricantes que apostam no investimento na melhoria da eficiência 
dos recursos não devem ser obstaculizados por encargos adicionais.

Alteração 373
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. «Distribuidor de energia», uma pessoa 
singular ou colectiva, incluindo um 
operador de rede de distribuição, 
responsável pelo transporte de energia 
tendo em vista a sua entrega aos 
consumidores finais ou a estações de 
distribuição que vendem energia aos 
consumidores finais;

7. «Distribuidor de energia», uma pessoa 
singular ou colectiva, incluindo um 
operador de rede de distribuição, 
responsável pelo transporte de energia 
tendo em vista a sua entrega aos 
consumidores finais ou a estações de 
distribuição que vendem energia aos 
consumidores finais, independentemente 
do facto de a energia ser transportada 
através de uma rede;

Or. en

Alteração 374
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. «Distribuidor de energia», uma pessoa 
singular ou colectiva, incluindo um 
operador de rede de distribuição, 
responsável pelo transporte de energia 
tendo em vista a sua entrega aos 

7. «Distribuidor de energia», uma pessoa 
singular ou colectiva, incluindo um
operador de rede de distribuição, cuja 
actividade principal tem por objecto o
transporte de energia tendo em vista a sua 



PE475.874v01-00 88/113 AM\882687PT.doc

PT

consumidores finais ou a estações de 
distribuição que vendem energia aos 
consumidores finais;

entrega aos consumidores finais ou a 
estações de distribuição que vendem 
energia aos consumidores finais;

Or. ro

Alteração 375
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 1 – n.º 7)

Texto da Comissão Alteração

7. «Distribuidor de energia», uma pessoa 
singular ou colectiva, incluindo um 
operador de rede de distribuição, 
responsável pelo transporte de energia 
tendo em vista a sua entrega aos 
consumidores finais ou a estações de 
distribuição que vendem energia aos 
consumidores finais;

7. «Distribuidor de energia», uma pessoa 
singular ou colectiva, incluindo um 
operador de rede de distribuição, cuja 
actividade principal seja o transporte de 
energia tendo em vista a sua entrega aos 
consumidores finais ou a estações de 
distribuição que vendem energia aos 
consumidores finais;

Or. de

Justificação

Os pequenos distribuidores de energia não devem ser excluídos do âmbito desta directiva por 
uma questão de princípio.

Alteração 376
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. «Empresa de venda de energia a 
retalho», uma pessoa singular ou colectiva 
que vende energia aos consumidores finais;

9. «Empresa de venda de energia a 
retalho», uma pessoa singular ou colectiva 
que vende energia aos consumidores finais,
excluindo as vendas de energia por parte 
de uma pessoa singular ou colectiva cuja 
principal actividade se insira no âmbito 
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da indústria transformadora;

Or. en

Justificação

As pessoas singulares ou colectivas cuja principal actividade não seja a distribuição/ venda 
de energia devem ser excluídas desta definição. Os produtos energéticos provenientes das 
indústrias transformadoras são, em grande parte, fabricados como subprodutos ou na 
sequência da recuperação de energia e de combustíveis; além disso, são utilizados em 
empresas associadas. Os fabricantes que apostam no investimento na melhoria da eficiência 
dos recursos não devem ser obstaculizados por encargos adicionais.

Alteração 377
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. «Empresa de venda de energia a 
retalho», uma pessoa singular ou colectiva 
que vende energia aos consumidores finais;

9. «Empresa de venda de energia a 
retalho», uma pessoa singular ou colectiva 
que vende energia aos consumidores finais, 
independentemente de a energia estar ou 
não ligada à rede;

Or. en

Alteração 378
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. «Empresa de venda de energia a 
retalho», uma pessoa singular ou colectiva 
que vende energia aos consumidores finais;

9. «Empresa de venda de energia a 
retalho», uma pessoa singular ou colectiva 
cuja actividade principal tem por objecto 
a venda de energia aos consumidores 
finais;

Or. ro
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Alteração 379
Fiorello Provera

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. «Empresa de venda de energia a 
retalho», uma pessoa singular ou colectiva 
que vende energia aos consumidores finais;

9. «Empresa de venda de energia a 
retalho», uma pessoa singular ou colectiva 
que vende energia e estabelece contactos 
com os consumidores finais;

Or. en

Justificação

Ao salientar a importância da relação estabelecida entre o retalhista e o consumidor final, é 
importante sublinhar que cabe ao próprio retalhista, e não ao operador do serviço de 
distribuição ou a outros agentes, transmitir ao cliente os sinais em matéria de preços, que 
levarão este a adoptar padrões de consumo eficientes.

Alteração 380
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 1 – n.º 9)

Texto da Comissão Alteração

9. “Empresa de venda de energia a 
retalho”, uma pessoa singular ou colectiva 
que vende energia aos consumidores finais;

9. “Empresa de venda de energia a 
retalho”, uma pessoa singular ou colectiva 
cuja actividade principal seja vender
energia aos consumidores finais;

Or. de

Justificação

Os pequenos distribuidores de energia não devem ser excluídos do âmbito desta directiva por 
uma questão de princípio.
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Alteração 381
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

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

11. «Prestador de serviços energéticos», 
uma pessoa singular ou colectiva que 
fornece serviços energéticos ou outras 
medidas de melhoria da eficiência 
energética nas instalações de um 
consumidor final, incluindo os 
proprietários que alugam edifícios 
equipados com aquecimento colectivo;

Or. fr

Alteração 382
András Gyürk

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. "Empresa de serviços energéticos", 
uma pessoa colectiva que fornece serviços 
energéticos e/ou medidas de melhoria da 
eficiência energética nas instalações de 
um utilizador e que, ao fazê-lo, aceita um 
certo grau de risco financeiro. O 
pagamento dos serviços prestados deve 
basear-se (quer total, quer parcialmente) 
na consecução da melhoria da eficiência 
energética e na satisfação dos outros 
critérios de desempenho acordados;

Or. en

Alteração 383
Giles Chichester
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Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. "Empresa de serviços energéticos", 
uma pessoa colectiva que fornece serviços 
energéticos e/ou medidas de melhoria da 
eficiência energética nas instalações de 
um utilizador e que, ao fazê-lo, aceita um 
certo grau de risco financeiro. O 
pagamento dos serviços prestados deve 
basear-se (quer total, quer parcialmente) 
na consecução da melhoria da eficiência 
energética e na satisfação dos outros 
critérios de desempenho acordados;

Or. en

Alteração 384
Catherine Trautmann

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

Texto da Comissão Alteração

11-A. "Programas faseados de consumo 
de energia", conjuntos de medidas 
permitindo reduzir temporariamente a 
procura de energia para responder às 
condições da oferta energética. O 
faseamento do consumo de energia 
permite a colaboração entre o fornecedor 
e o utilizador de energia tendo como 
objectivo encorajar a redução do consumo 
em situações de pico de consumo ou a fim 
de melhorar a eficiência da cadeia de 
valor energético;

Or. fr

Alteração 385
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. "Resposta à procura", programas 
que permitem aos consumidores de 
energia diminuir temporariamente a 
procura de electricidade em resposta às 
condições de fornecimento. A resposta à 
procura permite estabelecer cooperação 
entre o fornecedor e o utilizador de 
energia, de modo a incentivar uma 
diminuição da procura de energia durante 
os picos de carga ou em resposta aos 
pedidos de restrição para aumento da 
eficiência da cadeia de valor energético;

Or. en

Alteração 386
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. "Resposta à procura", alterações 
na utilização eléctrica por parte dos 
clientes finais/micro-geradores em 
relação aos seus padrões de 
consumo/injecção actuais/normais, em 
resposta a alterações ocorridas nos preços 
da electricidade e/ou nos pagamentos de 
incentivos destinados a ajustar a 
utilização da electricidade, ou em resposta 
à aceitação da oferta do consumidor, 
isoladamente ou mediante agregação, 
para vender a redução da procura a 
determinado preço num mercado 
organizado de electricidade ou a um 
fornecedor retalhista;

Or. en
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Alteração 387
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 388
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 389
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. "Resposta à procura", programas 
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que permitem aos consumidores de 
energia diminuir temporariamente a 
procura de electricidade em resposta às 
condições de fornecimento. A resposta à 
procura permite estabelecer cooperação 
entre o fornecedor e o utilizador de 
energia, de modo a incentivar uma 
diminuição da procura de energia durante 
os picos de carga ou em resposta aos 
pedidos de restrição para aumento da 
eficiência da cadeia de valor energético;

Or. en

Alteração 390
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente definição estabelece um quadro claro e ambicioso para as auditorias energéticas, 
tendo por base os custos e benefícios relativos ao ciclo de vida, em detrimento de cálculos 
parciais e enganosos assentes em períodos de amortização simples, que não têm em 
consideração uma grande parte das poupanças energéticas a longo prazo e o valor 
monetário temporal. O recurso a estas auditorias energéticas de alta qualidade permitirá 
igualmente que os Estados-Membros desenvolvam programas de melhoria da qualidade dos 
seus certificados de desempenho energético, complementando a Directiva 2010/31/UE 
relativa ao desempenho energético dos edifícios.

Alteração 391
Frédérique Ries

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Na avaliação das oportunidades de poupança de energia com boa relação custo-eficácia, 
importa ter em conta os impactos na saúde, de modo a garantir o equilíbrio entre a boa 
qualidade do ar interior, o controlo da humidade e o conforto, bem como o aumento da 
eficiência energética.
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Alteração 392
Markus Pieper

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 1 – n.º 12)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 393
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Justificação

As informações previstas no n.° 12 do artigo 2.° deveriam permanecer confidenciais a fim de 
evitar quaisquer distorções da concorrência entre os actores no seio da UE e no exterior da 
UE.

Alteração 394
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

12-A. "Recomendações com elevada 
rentabilidade", medidas identificadas 
numa auditoria energética que possuem 
períodos de amortização iguais ou 
inferiores a cinco anos;

Or. en

Justificação

Alteração que visa clarificar a proposta de alteração do deputado Claude Turmes.

Alteração 395
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

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

13. «Contrato de desempenho energético», 
um acordo contratual celebrado entre o 
beneficiário e o fornecedor de uma medida 
de melhoria da eficiência energética, 
verificada e monitorizada durante todo o 
período do contrato, sendo que os 
investimentos (obra, fornecimento ou 
serviço) nessa medida são pagos por 
contrapartida de um nível de melhoria da 
eficiência energética garantido e definido 
contratualmente ou de outro critério 
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financeiro; acordado de desempenho energético, como 
as poupanças de carácter financeiro e as 
poupanças calculadas em quiloWatt-hora;

Or. en

Justificação

A presente definição deve reflectir as práticas industriais. Os contratos de desempenho 
energético são comercializados com base na garantia que oferecem,  pelo que é importante 
que o texto reflicta esta realidade. Além disso, as poupanças que são asseguradas não são 
apenas as de carácter financeiro como também as que são calculadas em quiloWatt hora.

Alteração 396
Miloslav Ransdorf

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

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

13. «Contrato de desempenho energético», 
um acordo contratual celebrado entre o 
beneficiário e o fornecedor de uma medida 
de melhoria da eficiência energética, 
verificada e monitorizada durante o 
período do contrato, sendo que os 
investimentos nessa medida, incluindo 
obra, bens ou serviços, são efectuados por 
contrapartida de um nível de melhoria da 
eficiência energética definido 
contratualmente ou de outro critério 
acordado de desempenho energético;

Or. en

Alteração 397
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 13
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Texto da Comissão Alteração

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

13. «Contrato de desempenho energético», 
um acordo contratual celebrado entre o 
beneficiário e o fornecedor de uma medida 
de melhoria da eficiência energética, 
verificada e monitorizada durante todo o 
período do contrato, sendo que os 
investimentos nessa medida, incluindo 
obra, bens ou serviços, são efectuados por 
contrapartida de um nível de melhoria da 
eficiência energética definido 
contratualmente ou de outro critério 
acordado de desempenho energético;

Or. en

Justificação

Os contratos de desempenho energético nem sempre pressupõem que os investimentos sejam 
efectuados pelo prestador de serviços energéticos.

Alteração 398
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 1 – n.º 13)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de



AM\882687PT.doc 101/113 PE475.874v01-00

PT

Justificação

À luz do seu longo trabalho preparatório, a Comissão deve saber que os fornecedores de 
serviços energéticos trabalham com base em poupanças de energia garantidas e não 
acordadas. Além disso, os preços da energia variam frequentemente, ao que não é alheia a 
intervenção estatal. Portanto, as poupanças em kWH acordadas também devem ser 
permitidas.

Alteração 399
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-A. "Contador inteligente", dispositivo 
electrónico que mede o consumo de 
energia, reunindo mais informações do 
que um contador convencional, e que está 
preparado para transmitir dados através 
de comunicações electrónicas. O contador 
inteligente tem, como característica 
principal, a capacidade de estabelecer 
comunicação bidireccional entre o 
consumidor e o fornecedor/operador. Este 
tipo de comunicação deve, além disso, 
promover serviços que permitem fazer 
poupanças energéticas dentro da 
residência. Além da comunicação 
bidireccional, o contador inteligente 
poderá ainda dispor algumas ou todas as 
funcionalidades identificadas no mandato 
M/441 relativo aos contadores 
inteligentes, todavia, para os efeitos do 
disposto na presente directiva, o mesmo 
deverá estar ligado à interface descrita no 
Anexo VI, 1.1.;

Or. en

Justificação

A definição de contador inteligente não consta das Directivas 2006/32/CE e 2009/72/CE.
Esta definição, recuperada do documento de trabalho dos serviços da Comissão intitulado 
"Nota interpretativa", relativa às Directivas 2009/72/CE e 2009/73/CE, faz referência às 
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funcionalidades dos contadores inteligentes identificadas no mandato M/441 sobre a sua 
normalização.

Alteração 400
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-B. "Extracto", extracto de conta que 
indica a quantidade de energia consumida 
e os respectivos custos;

Or. en

Justificação

Um extracto fornece informações ao consumidor. Há que distinguir entre um extracto e uma 
factura que requer o pagamento, dado que os consumidores podem querer regularizar os 
seus pagamentos ao longo do ano através de débito directo ou pré-pagamento.

Alteração 401
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 13-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-C. "Conta", uma factura que requer o 
pagamento;

Or. en

Justificação

Um extracto fornece informações ao consumidor. Há que distinguir entre um extracto e uma 
factura que requer o pagamento, dado que os consumidores podem querer regularizar os 
seus pagamentos ao longo do ano através de débito directo ou pré-pagamento.
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Alteração 402
Adam Gierek

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 15

Texto da Comissão Alteração

15. «Cogeração», a produção simultânea, 
num processo único, de energia térmica e 
de energia eléctrica ou mecânica;

15. «Cogeração», a produção simultânea, 
num processo único, de energia térmica e 
de energia eléctrica ou mecânica ou 
produto material;

Or. pl

Justificação

A cogeração enquanto processo puramente energético pode produzir resíduos, como CO2 ou 
substâncias baseadas no CO2.

Alteração 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

17-A. "Calor residual industrial", fluxos 
industriais quentes considerados 
subprodutos, que são impossíveis de evitar 
durante o processo de fabrico de produtos 
e que não podem ser utilizados na 
produção industrial;

Or. en

Alteração 404
Norbert Glante

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 17-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

17-A. “Calor residual”, o calor 
inevitavelmente produzido como 
subproduto dos processos de produção de 
energia e industriais e que não pode ser 
usado no âmbito da produção industrial 
ou da unidade de produção de energia;  

Or. de

Justificação

Serve para promover a clareza na transposição da directiva.

Alteração 405
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

17-A. "Calor residual", energia térmica 
considerada um subproduto de um 
processo cujo objectivo principal é o de 
não gerar este mesmo calor;

Or. en

Alteração 406
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

17-A. "Calor residual industrial", fluxos 
industriais quentes considerados 
subprodutos, que são impossíveis de evitar 
durante o processo de fabrico de produtos 
e que não podem ser utilizados na 
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produção industrial.

Or. en

Alteração 407
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

17-B. "Calor residual industrial", fluxos 
industriais quentes considerados 
subprodutos, que são impossíveis de evitar 
durante o processo de fabrico de produtos 
e que não podem ser utilizados na 
produção industrial;

Or. en

Justificação

A presente definição é fundamental para clarificar a aplicação do artigo 10.º.

Alteração 408
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

21-A.  "Micro-tecnologias de produção de 
energia" ou "geradores de 
micro-energia", uma variedade de 
tecnologias de produção de electricidade e 
calor em pequena escala que podem ser 
instaladas e utilizadas em residências 
individuais;

Or. en
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Alteração 409
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

21-A. "Micro-tecnologias de produção de 
energia" ou "geradores de 
micro-energia" , uma variedade de 
tecnologias de produção de electricidade e 
calor em pequena escala que podem ser 
instaladas e utilizadas em residências 
individuais;

Or. en

Alteração 410
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 25

Texto da Comissão Alteração

25. «Coeficiente de ocupação do solo», a 
relação entre a área de terreno e a área 
construída num dado território;

25. «Coeficiente de ocupação do solo», a 
relação entre a área de terreno e a área de 
piso dos edifícios num dado território;

Or. fr

Alteração 411
Adam Gierek

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

25-A. “Cogeração potencial de centros 
urbanos”, a possibilidade de usar calor 
residual para fins de aquecimento, 
tecnológicos ou de arrefecimento;

Or. pl
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Justificação

A proposta menciona diversas possibilidades de cogeração que dependem da distância 
relativamente à fonte de calor, em vez da quantidade e natureza dos consumidores 
envolvidos.

Alteração 412
Norbert Glante

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 1 – n.º 26)

Texto da Comissão Alteração

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

26. “Rede de aquecimento e arrefecimento 
urbano eficiente”, uma rede de 
aquecimento ou de arrefecimento urbano 
que utiliza, pelo menos, 50% de energias 
renováveis, de calor residual ou produzido 
por cogeração, ou a combinação de ambos, 
e com um factor de energia primária, tal 
como definido na Directiva 2010/31/UE e 
calculado segundo a norma EN 15603, 
não superior a 0,8;

Or. de

Justificação

A referência à norma europeia que define o método de cálculo do factor de energia primária 
ajudará à transposição harmonizada desta directiva. Esta norma europeia foi desenvolvida 
com base num mandato da Comissão com vista à transposição da Directiva relativa à 
Eficiência Energética Total dos Edifícios. Na altura, a Comissão considerou que o factor 
devia ser igual ou inferior a 0,8.

Alteração 413
Henri Weber

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 26

Texto da Comissão Alteração

26. «Rede de aquecimento e arrefecimento 
urbano eficiente», uma rede de 

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

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

Or. fr

Alteração 414
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 26

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 415
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 26

Texto da Comissão Alteração

26. «Rede de aquecimento e arrefecimento 
urbano eficiente», uma rede de 
aquecimento ou de arrefecimento urbano 
que utiliza, pelo menos, 50% de energias 
renováveis, de calor residual ou produzido

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

por cogeração, ou a combinação de ambos, 
ou com um factor de energia primária, tal 
como definido na Directiva 2010/31/UE, 
de no máximo de 0,8;

Or. en

Justificação

Primary energy factor mentioned in definition of efficient district heating and cooling is not 
clear described in 2010/31/UE Directive. This Directive does not specify methodology of 
calculation of such measure. In result primary energy factor can be interpreted in different 
way and in consequence can lead to dissimilar implementation of Directive.In addition 
methodology of calculation this factor should be presented in Annex of Directive together 
with methodology of renewable, waste or cogeneration share in district heating and 
cooling.At the same time defining efficient district heating and cooling as using at least 50% 
renewable, waste or cogenerated heat is justified and sufficient. Promotion of cogeneration 
and waste heat is in line with energy efficiency directive and additional using of renewables 
can lead to fulfill renewable directive targets.

Alteração 416
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 26

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 417
Konrad Szymański
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Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 26

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 418
Adam Gierek

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 26

Texto da Comissão Alteração

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

26. «Rede de aquecimento e arrefecimento 
urbano eficiente», uma rede de 
aquecimento ou de arrefecimento urbano 
que utiliza, pelo menos, 50% de energias 
renováveis, de calor residual ou produzido 
por cogeração, ou a combinação de ambos, 
e com um factor de energia primária, tal 
como definido na Directiva 2010/31/UE, 
de pelo menos 0,7;

Or. pl

Justificação

Tendo em conta os actuais níveis de desperdício de energia primária, qualquer factor de 
cogeração já superior a 0,7% deve ser considerado eficiente.

Alteração 419
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 27

Texto da Comissão Alteração

27. «Renovação substancial», uma 
renovação cujo custo seja superior a 50% 
do custo do investimento numa nova 
unidade comparável em conformidade com 
a Decisão 2007/74/CE, ou que exija a 
actualização da licença concedida nos 
termos da Directiva 2010/75/UE.

27. «Renovação substancial», uma 
renovação cujo custo seja superior a 50% 
do custo do investimento numa nova 
unidade comparável em conformidade com 
a Decisão 2007/74/CE, ou que exija a 
actualização da licença concedida nos 
termos da Directiva 2010/75/EU; a 
renovação substancial, no caso de um 
edifício, consiste na grande renovação de 
um edifício nos termos do n.° 10 do artigo 
2.° da Directiva 2010/31/CE.

Or. ro

Alteração 420
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

27-A. "Financiamento por terceiros", um 
acordo contratual que envolve um terceiro 
— para além do fornecedor de energia e 
do beneficiário da medida de melhoria da 
eficiência energética — que fornece o 
capital para aquela medida e que cobra ao 
beneficiário uma taxa equivalente a parte 
da eficiência energética conseguida em 
resultado da medida de melhoria da 
eficiência energética. Os terceiros podem 
ou não ser empresas de serviços 
energéticos;

Or. en
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Alteração 421
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

27-A. "Poupanças resultantes de medidas 
prévias", poupanças que decorrem de 
medidas de melhoria da eficiência 
energética tomadas num período posterior 
a 1995 e que, em 2016 e para além dessa 
data, permitirão ainda efectuar 
poupanças;

Or. en

Alteração 422
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

27-A. As poupanças resultantes de 
medidas prévias são as que resultam de 
medidas de eficiência energética tomadas 
pelos Estados-Membros, iniciadas em 
data não anterior a 1995 e com efeito até, 
pelo menos, 2016.

Or. de

Alteração 423
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell, 
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 27-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

27-A. "Precariedade energética", 
necessidade de despender em energia uma 
percentagem desproporcionada dos 
rendimentos. Esta definição aplica-se, em 
particular, nos casos em que os agregados 
consomem, em termos de percentagem 
dos seus rendimentos domésticos, mais do 
dobro do valor médio despendido pelos 
agregados em energia nas habitações;
este consumo é calculado de modo a 
atingir a mesma temperatura ambiente 
interior da maioria das residências 
nacionais.

Or. en

Justificação

Parte dos benefícios resultantes da eficiência energética devem ser direccionados para 
aqueles que vivem em circunstâncias de precariedade energética. Para tal, é necessário 
definir este conceito. No Reino Unido, a experiência demonstra que uma análise baseada 
numa percentagem absoluta causa problemas, daí que seja preferível optar por uma 
abordagem em termos de percentagem relativa.


