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Alteração 424
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Apoio financeiro e técnico

2-A. Sem prejuízo do disposto nos artigos 
107.º e 108.º do TFUE, os Estados-
Membros devem criar mecanismos de 
financiamento que agreguem múltiplas 
fontes de financiamento, incluindo:
a) contribuições financeiras e multas por 
incumprimento das obrigações 
estabelecidas no artigo 6.º,
b) recursos atribuídos à eficiência 
energética nos termos do artigo 10.º, n.º 3, 
da Directiva 2009/29/CE,
c) recursos atribuídos à eficiência 
energética no quadro de empréstimos 
obrigacionistas da UE para projectos,
d) recursos atribuídos à eficiência 
energética ao abrigo do quadro financeiro 
plurianual, em particular a título do 
Fundo de Coesão, dos fundos estruturais 
e de instrumentos financeiros europeus 
específicos, assistência técnica e 
engenharia financeira,
e) recursos atribuídos à eficiência 
energética pelo Banco Europeu de 
Investimento (BEI) e outras instituições 
financeiras europeias, em especial o 
Banco Europeu para a Reconstrução e o 
Desenvolvimento (BERD) e o Banco de 
Desenvolvimento do Conselho da Europa 
(CEB),
f) recursos nacionais, inclusivamente de 
bancos públicos e outras instituições 
financeiras nacionais.
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2. Os mecanismos de financiamento 
devem:
a) Usar estes fundos para gerar a maior 
alavancagem possível de capital privado, 
em particular recorrendo a investidores
institucionais;
b) Proporcionar instrumentos financeiros 
(por exemplo, garantias de empréstimos 
para capital privado, garantias de 
empréstimos para promover os contratos 
de desempenho energético, subvenções, 
empréstimos bonificados e linhas de 
crédito específicas) que reduzam tanto a 
percepção dos riscos como os riscos 
efectivos de projectos de eficiência 
energética;
c) Estar ligados a programas ou agências 
que agreguem e avaliem a qualidade dos 
projectos de poupança de energia, 
prestem assistência técnica, promovam o 
mercado dos serviços energéticos e 
ajudem a gerar procura desses serviços 
por parte do consumidor, nos termos do 
artigo 14.º;
d) Proporcionar os recursos adequados 
para apoiar a formação e certificação de 
programas que melhorem e acreditem 
qualificações em matéria de eficiência 
energética.
3. A Comissão ajudará os Estados-
Membros que o solicitem, se for o caso, 
directamente ou através das instituições 
financeiras europeias, na criação de 
mecanismos de financiamento e regimes 
de apoio técnico com o objectivo de 
aumentar a eficiência energética em 
diferentes sectores, apoiando o 
intercâmbio de boas práticas entre as 
autoridades nacionais ou regionais 
competentes.
4. A Comissão, em colaboração com o 
BEI, elaborará uma estratégia para 
ajudar os mecanismos de financiamento a 
atrair capital privado, por exemplo, 
realizando campanhas de sensibilização 
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sobre os instrumentos de financiamento 
junto de determinados investidores 
institucionais e elaborando orientações 
baseadas em boas práticas.

Or. en

Alteração 425
Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Apoio financeiro e técnico

1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 
107.º e 108.º do TFUE, os Estados-
Membros devem criar mecanismos de 
financiamento que agreguem múltiplas 
fontes de financiamento, incluindo:
a) contribuições financeiras e multas por 
incumprimento das obrigações 
estabelecidas no artigo 6.º,
b) recursos atribuídos à eficiência 
energética nos termos do artigo 10.º, n.º 3, 
da Directiva 2009/29/CE,
c) recursos atribuídos à eficiência 
energética no quadro de empréstimos 
obrigacionistas da UE para projectos,
d) recursos atribuídos à eficiência 
energética ao abrigo do quadro financeiro 
plurianual, em particular a título do 
Fundo de Coesão, dos fundos estruturais 
e de instrumentos financeiros europeus 
específicos, assistência técnica e 
engenharia financeira,
e) recursos atribuídos à eficiência 
energética pelo Banco Europeu de 
Investimento (BEI) e outras instituições 
financeiras europeias, em especial o 
Banco Europeu para a Reconstrução e o 
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Desenvolvimento (BERD) e o Banco de 
Desenvolvimento do Conselho da Europa 
(CEB),
f) recursos nacionais, inclusivamente de 
bancos públicos e outras instituições 
financeiras nacionais.
2. Os mecanismos de financiamento 
devem:
a) Usar estes fundos para gerar a maior 
alavancagem possível de capital privado, 
em particular recorrendo a investidores 
institucionais, utilizando critérios que 
garantam a realização dos objectivos 
ambientais e sociais para a concessão dos 
fundos;
b) Proporcionar instrumentos financeiros 
(por exemplo, garantias de empréstimos 
para capital privado, garantias de 
empréstimos para promover os contratos 
de desempenho energético, subvenções, 
empréstimos bonificados, linhas de 
crédito específicas e sistemas de 
financiamento por terceiros) que reduzam 
tanto a percepção dos riscos como os 
riscos efectivos de projectos de eficiência 
energética e permitam a realização de 
renovações com uma boa relação custo-
eficácia, mesmo nos agregados com 
rendimentos baixos ou médios;
c) Estar ligados a programas ou agências 
que agreguem e avaliem a qualidade dos 
projectos de poupança de energia, 
prestem assistência técnica, promovam o 
mercado dos serviços energéticos e 
ajudem a gerar procura desses serviços 
por parte do consumidor, nos termos do 
artigo 14.º;
d) Proporcionar os recursos adequados 
para apoiar a formação e certificação de 
programas que melhorem e acreditem 
qualificações em matéria de eficiência 
energética.
e) Proporcionar recursos adequados para 
apoiar o diálogo social e a definição de 
normas que visem a melhoria da 
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eficiência energética e a garantia de boas 
condições de trabalho e da saúde e 
segurança no local de trabalho.
3. A Comissão, se for caso disso, ajudará 
os Estados-Membros que o solicitem, 
directamente ou através das instituições 
financeiras europeias, na criação de 
mecanismos de financiamento e regimes 
de apoio técnico com o objectivo de 
aumentar a eficiência energética em 
diferentes sectores.
A Comissão promoverá o intercâmbio de 
boas práticas entre as autoridades 
nacionais ou regionais competentes, 
nomeadamente através de reuniões 
anuais dos organismos reguladores, da 
criação de bases de dados com 
informação sobre a aplicação das medidas 
nos Estados-Membros e de comparações 
transnacionais. 

Or. en

Justificação

A proposta do relator é acolhida favoravelmente. Modificações: n.º 2, alínea a): os critérios 
que a distribuição de fundos deve satisfazer; n.º 2, alínea b): necessidade de salientar que 
pelo menos uma das medidas de melhoria da eficiência energética deve beneficiar as pessoas 
em situação de pobreza energética; n.º 2, alínea e): a necessidade de garantir condições de 
trabalho adequadas às pessoas que procedem efectivamente às melhorias da eficiência 
energética; n.º 4: por último, importância de promover o intercâmbio de boas práticas no 
âmbito de uma política europeia neste domínio.

Alteração 426
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta de directiva
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Apoio financeiro e técnico

2-A. Sem prejuízo do disposto nos artigos 
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107.º e 108.º do TFUE, os Estados-
Membros devem criar mecanismos de 
financiamento que agreguem múltiplas 
fontes de financiamento, incluindo:
a) contribuições financeiras e multas por 
incumprimento das obrigações 
estabelecidas no artigo 6.º,
b) recursos atribuídos à eficiência 
energética nos termos do artigo 10.º, n.º 3, 
da Directiva 2009/29/CE,
c) recursos atribuídos à eficiência 
energética no quadro de empréstimos 
obrigacionistas da UE para projectos,
d) recursos atribuídos à eficiência 
energética ao abrigo do quadro financeiro 
plurianual, em particular a título do 
Fundo de Coesão, dos fundos estruturais 
e de instrumentos financeiros europeus 
específicos, assistência técnica e 
engenharia financeira,
e) recursos atribuídos à eficiência 
energética pelo Banco Europeu de 
Investimento (BEI) e outras instituições 
financeiras europeias, em especial o 
Banco Europeu para a Reconstrução e o 
Desenvolvimento (BERD) e o Banco de 
Desenvolvimento do Conselho da Europa 
(CEB),
f) recursos nacionais, inclusivamente de 
bancos públicos e outras instituições 
financeiras nacionais.
2. Os mecanismos de financiamento 
devem:
a) Usar estes fundos para gerar a maior 
alavancagem possível de capital privado, 
em particular, recorrendo a investidores 
institucionais;
b) Proporcionar instrumentos financeiros 
(por exemplo, garantias de empréstimos 
para capital privado, garantias de 
empréstimos para promover os contratos 
de desempenho energético, subvenções, 
empréstimos bonificados e linhas de 
crédito específicas) que reduzam tanto a 
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percepção dos riscos como os riscos 
efectivos de projectos de eficiência 
energética;
c) Estar ligados a programas ou agências 
que agreguem e avaliem a qualidade dos 
projectos de poupança de energia, 
prestem assistência técnica, promovam o 
mercado dos serviços energéticos e 
ajudem a gerar procura desses serviços 
por parte do consumidor, nos termos do 
artigo 14.º;
d) Proporcionar os recursos adequados 
para apoiar a formação e certificação de 
programas que melhorem e acreditem 
qualificações em matéria de eficiência 
energética;
e) Proporcionar recursos para a 
investigação sobre microtecnologias e 
tecnologias de pequena escala, bem como 
para a sua demonstração e aplicação, a 
fim de produzir energia, e a optimização 
das ligações desses geradores à rede;
f) Estar ligados a programas de acção de 
promoção da eficiência energética em 
todos os agregados familiares a fim de 
prevenir a pobreza energética e incentivar 
os senhorios a conferirem às propriedades 
que arrendam a máxima eficiência 
energética possível.
3. A Comissão ajudará os Estados-
Membros que o solicitem, se for o caso, 
directamente ou através das instituições 
financeiras europeias, na criação de 
mecanismos de financiamento e regimes 
de apoio técnico com o objectivo de 
aumentar a eficiência energética em 
diferentes sectores, apoiando o 
intercâmbio de melhores práticas entre as 
autoridades nacionais ou regionais 
competentes.

Or. en
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Alteração 427
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Apoio financeiro e técnico

Sem prejuízo do disposto nos artigos 107.º 
e 108.º do TFUE, os Estados-Membros 
devem criar mecanismos de 
financiamento que agreguem múltiplas 
fontes de financiamento, incluindo:
a) contribuições financeiras e multas por 
incumprimento das obrigações 
estabelecidas no artigo 6.º,
b) recursos atribuídos à eficiência 
energética nos termos do artigo 10.º, n.º 3, 
da Directiva 2009/29/CE,
c) recursos atribuídos à eficiência 
energética no quadro de empréstimos 
obrigacionistas da UE para projectos,
d) recursos atribuídos à eficiência 
energética ao abrigo do quadro financeiro 
plurianual, em particular a título do 
Fundo de Coesão, dos fundos estruturais 
e de desenvolvimento rural e de 
instrumentos financeiros europeus 
específicos, assistência técnica e 
engenharia financeira,
e) recursos atribuídos à eficiência 
energética pelo Banco Europeu de 
Investimento – como o Fundo Europeu 
para a Eficiência Energética – e outras 
instituições financeiras europeias, em 
especial o Banco Europeu para a 
Reconstrução e o Desenvolvimento e o 
Banco de Desenvolvimento do Conselho 
da Europa,
f) recursos nacionais, inclusivamente de 
bancos públicos e outras instituições 
financeiras nacionais.
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2. Tendo em conta os princípios de 
flexibilidade e de subsidiariedade, os 
mecanismos de financiamento devem:
a) Usar estes fundos para gerar a maior 
alavancagem possível de capital privado, 
em particular, recorrendo a investidores 
institucionais;
b) Proporcionar instrumentos financeiros 
(por exemplo, garantias de empréstimos 
para capital privado, garantias de 
empréstimos para promover os contratos 
de desempenho energético, subvenções, 
empréstimos bonificados e linhas de 
crédito específicas) que reduzam tanto a 
percepção dos riscos como os riscos 
efectivos de projectos de eficiência 
energética;
c) Estar ligados a programas ou agências 
que agreguem e avaliem a qualidade dos 
projectos de poupança de energia, 
prestem assistência técnica, promovam o 
mercado dos serviços energéticos e 
ajudem a gerar procura desses serviços 
por parte do consumidor, nos termos do 
artigo 14.º;
d) Proporcionar os recursos adequados 
para apoiar a formação e certificação de 
programas que melhorem e acreditem 
qualificações em matéria de eficiência 
energética.
3. A Comissão ajudará os Estados-
Membros que o solicitem, se for o caso, 
directamente ou através das instituições 
financeiras europeias, na criação de 
mecanismos de financiamento e regimes 
de apoio técnico com o objectivo de 
aumentar a eficiência energética em 
diferentes sectores, apoiando o 
intercâmbio de melhores práticas entre as 
autoridades nacionais ou regionais 
competentes.

Or. en
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Justificação

O relator considera, a justo título, que, sem os necessários mecanismos de financiamento, as 
medidas propostas na presente directiva não passarão de meros desejos, não gerarão um 
grande número de postos de trabalho, nem impulsionarão a inovação. Para além das fontes 
de financiamento já salientadas pelo relator, é oportuno incentivar o Parlamento Europeu a 
estabelecer a ligação entre os fundos de desenvolvimento rural e os projectos de eficiência 
energética nas zonas rurais.

Alteração 428
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Até 30 de Junho de 2013, os Estados-
Membros devem acordar em objectivos 
nacionais de eficiência energética, com 
base numa proposta da Comissão, tendo 
em conta a metodologia estabelecida no 
Anexo I-A, de molde a garantir a 
realização do objectivo da União de 20% 
de poupança de energia primária até 
2020, que implique, quer uma redução do 
consumo de energia primária da UE de 
368 Mtep em 2020, quer uma redução da 
intensidade energética da UE para um 
valor não superior a 104 toneladas de 
equivalente de petróleo por milhão de 
euros de produto interno bruto expresso 
em preços de 2005 em 2020. Os objectivos 
nacionais de eficiência energética devem 
ser expressos como nível absoluto de
poupança de energia primária ou como 
nível absoluto de consumo de energia 
primária em 2020 em relação ao PIB 
previsto para esse ano. Deverão ser 
tomadas em consideração as medidas 
previstas na presente directiva, as medidas 
adoptadas para alcançar os objectivos 
nacionais de poupança de energia 
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adoptadas nos termos do artigo 4.º, n.º 1, 
da Directiva 2006/32/CE, bem como outras 
medidas de promoção da eficiência 
energética nos Estados-Membros e a nível 
da União.

Or. en

Justificação

Para atingir o objectivo global, parece mais adequado e conforme com o princípio de 
subsidiariedade reforçar os objectivos nacionais, introduzindo uma clara partilha de esforços 
e uma metodologia para medição e verificação (vide alteração relativa ao artigo 3.º, n.º 2-A) 
e atribuindo um papel importante à Comissão (vide alteração ao artigo 19.º, n.º 2). Isso 
permitirá aos Estados-Membros serem mais flexíveis no que se refere à escolha dos 
instrumentos e estarem em consonância com o relatório Bendtsen adoptado pelo PE em 15 de 
Dezembro de 2010.

Alteração 429
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem fixar um 
objectivo nacional vinculativo de 
eficiência energética, expresso como nível 
absoluto de consumo de energia primária 
em 2020, o qual será notificado à 
Comissão até [data de entrada em vigor 
da presente directiva]. Esse objectivo deve 
ser definido com base nos valores 
indicativos fornecidos no Anexo 0 e deve
tomar em consideração o objectivo da 
União de 20% de poupança de energia. Os 
Estados-Membros devem seguir uma 
trajectória de melhoria da eficiência 
energética e adoptar medidas que visem 
assegurar, de facto, que a melhoria da 
eficiência energética seja igual ou 
superior à indicada na trajectória. Os 
Estados-Membros devem igualmente 
adoptar as medidas previstas na presente 
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directiva, as medidas adoptadas para 
alcançar os objectivos nacionais de 
poupança de energia adoptadas nos termos 
do artigo 4.º, n.º 1, da Directiva 
2006/32/CE, bem como outras medidas de 
promoção da eficiência energética nos 
Estados-Membros e a nível da União. Toda 
e qualquer divergência em relação aos 
valores estabelecidos no Anexo 0 deve ser 
justificada e notificada à Comissão.

Or. en

Justificação

A Directiva 2009/28/CE relativa às energias renováveis exige que os Estados-Membros 
adoptem medidas eficazes em consonância com uma trajetória de melhoria. Esta abordagem 
funciona bem na prática, pelo que deve ser também adoptada para a eficiência energética. A 
eficácia dos objectivos obrigatórios já ficou demonstrada, pois proporcionam segurança em 
matéria de investimento para a indústria e garantem um grande empenhamento político.

Alteração 430
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem fixar um 
objectivo nacional de eficiência energética, 
expresso como nível absoluto de consumo 
de energia primária em 2020 ou como 
nível absoluto de consumo de energia 
final em 2020. Ao fixar esse objectivo, os 
Estados-Membros devem tomar em 
consideração o objectivo da União de 20% 
de poupança de energia, as medidas 
previstas na presente directiva, as medidas 
adoptadas para alcançar os objectivos 
nacionais de poupança de energia 
adoptadas nos termos do artigo 4.º, n.º 1, 
da Directiva 2006/32/CE, bem como outras 
medidas de promoção da eficiência 
energética nos Estados-Membros e a nível 
da União, a par de medidas destinadas a 
reduzir a dependência das importações, a 
incrementar a produção de energia 
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procedente de fontes renováveis e a 
diminuir as emissões de CO2.

Or. de

Justificação

Conferir, no mercado interno, uma ênfase excessiva ao consumo de energia primária conduz 
a um aumento das importações de energia e, por conseguinte, da dependência da importação. 
Além disso, dificulta também a transição para uma economia assente nas energias 
renováveis. Assim sendo, os Estados-Membros deveriam poder aplicar igualmente como 
referência, no quadro da definição de objectivos, o consumo de energia final. A maioria dos 
Estados não pertencentes à UE (Japão, China, etc.) define a eficiência energética como a 
produtividade energética da sua economia.

Alteração 431
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 432
Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que o seu nível absoluto de consumo de 
energia primária em 2020 permaneça 
abaixo do objectivo definido na coluna da 
esquerda do quadro constante do anexo 
-I. Esses objectivos nacionais obrigatórios 
devem ser consentâneos com o objectivo 
da União de pelo menos 20% de poupança 
de energia, que implica uma redução do 
consumo de energia primária da UE de 
pelo menos 368 Mtep em 2020.

Or. en

Justificação

Os objectivos obrigatórios garantem um empenhamento político. Incentivam as empresas a 
investir e os Estados-Membros a agir, o que terá um impacto positivo na economia, na 
criação de empregos e no abastecimento de energia. Segundo a Comissão, o objectivo de 
20% implica uma redução de pelo menos 368 Mtep em 2020 (energia primária).

Alteração 433
Francisco Sosa Wagner



AM\883474PT.doc 17/108 PE475.929v01-00

PT

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que o seu nível absoluto de consumo de 
energia primária em 2020 permaneça, pelo 
menos, abaixo do seu objectivo, tal como 
definido no anexo -I. Esses objectivos 
nacionais obrigatórios devem ser 
consentâneos com o objectivo da União de 
pelo menos 20% de poupança de energia a 
que se refere o artigo 1.º, que limita o 
consumo de energia primária da UE a 
1353,50 Mtep, no máximo, em 2020, o que 
representa 80% do consumo de energia 
em 2007.

Or. en

Justificação

As actuais políticas de eficiência energética são enfraquecidas por uma falta de clareza 
quanto ao nível de poupança de energia que cada Estado-Membro deve alcançar. Há que 
estabelecer na directiva uma metodologia europeia sobre a definição dos objectivos 
nacionais para garantir que atinjam 20% e para que se tornem objectivos obrigatórios desde 
a entrada em vigor da directiva.

Alteração 434
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem fixar um 
objectivo nacional de eficiência energética, 
expresso como nível absoluto de consumo 
de energia primária em 2020. Ao fixar esse 
objectivo, os Estados-Membros devem 
tomar em consideração o objectivo da 
União de 20% de poupança de energia, as 

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

energética em 2020, as medidas previstas 
na presente directiva, as medidas adoptadas 
para alcançar os objectivos nacionais de 
poupança de energia adoptadas nos termos 
do artigo 4.º, n.º 1, da Directiva 
2006/32/CE, bem como outras medidas de 
promoção da eficiência energética nos 
Estados-Membros e a nível da União. Ao 
definir os objectivos nacionais de 
eficiência energética, os Estados-
Membros podem ter em conta 
circunstâncias nacionais que afectem a 
eficiência do consumo de energia 
primária: alterações das importações e 
exportações de energia, o 
desenvolvimento da utilização da 
biomassa, bem como da energia eólica e 
solar, e a captura e armazenamento de 
carbono (CAC).

Or. en

Alteração 435
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fi

Justificação

A utilização da energia primária como medida de poupança energética é problemática e 
colide com os objectivos da União Europeia em matéria de energias renováveis. Nos 
Estados-Membros em que tem lugar o aumento da utilização de bioenergia, por exemplo, é 
possível o aumento do consumo de energia primária, já que os biocombustíveis contêm menos 
energia do que os combustíveis fósseis.

Alteração 436
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A presente directiva fixa objectivos 
nacionais vinculativos de poupança de 
energia, expressos como nível absoluto de 
consumo de energia primária em 2020, 
2025 e 2030. Tal como estabelecido no 
anexo I, estes objectivos nacionais 
garantirão a realização do objectivo da 
União de 20% de poupança de energia 
para 2020 e para datas posteriores.

Or. en

Alteração 437
Eija-Riitta Korhola

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

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

1. Os Estados-Membros devem fixar um 
objectivo nacional indicativo de eficiência 
energética, expresso como nível absoluto 
de consumo de energia final em 2020. Ao 
fixar esse objectivo, os Estados-Membros 
devem tomar em consideração o objectivo 
da União de 20% de eficiência energética, 
as medidas contidas na presente directiva e
outras medidas de promoção da eficiência 
energética adoptadas nos Estados-
Membros e a nível da União.

Or. en

Justificação

Os objectivos nacionais indicativos devem basear-se no consumo de energia final. O consumo 
de energia primária pode aumentar se os Estados-Membros melhorarem a auto-suficiência 
energética através de investimentos hipocarbónicos na produção de energia nuclear ou de 
energia proveniente de fontes renováveis ou em CAC. Os investimentos que implicarem uma 
diminuição das importações de energia não devem ser penalizados por uma abordagem 
baseada na energia primária.

Alteração 438
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem fixar um 
objectivo nacional de eficiência energética, 
expresso como nível absoluto de consumo 
de energia primária em 2020. Ao fixar 
esse objectivo, os Estados-Membros devem 
tomar em consideração o objectivo da 
União de 20% de poupança de energia, as 
medidas previstas na presente directiva, as 

1. Até 30 de Junho de 2013, os Estados-
Membros devem fixar um objectivo 
nacional de eficiência energética,
baseando-se em objectivos de eficiência 
energética sectoriais. Até 31 de Dezembro 
de 2012, a Comissão deve elaborar uma 
metodologia comum para calcular a 
eficiência energética sectorial. Ao fixar 
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medidas adoptadas para alcançar os 
objectivos nacionais de poupança de 
energia adoptadas nos termos do artigo 4.º, 
n.º 1, da Directiva 2006/32/CE, bem como 
outras medidas de promoção da eficiência 
energética nos Estados-Membros e a nível 
da União.

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

Or. en

Alteração 439
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 440
Kathleen Van Brempt

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem fixar um 
objectivo nacional de eficiência energética, 
expresso como nível absoluto de consumo 
de energia primária em 2020. Ao fixar esse 
objectivo, os Estados-Membros devem 
tomar em consideração o objectivo da 
União de 20% de poupança de energia 
para 2020 em relação a 2007, o que 
implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 338 Mtep 
em 2020. Deverão ser tomadas igualmente 
em consideração as medidas previstas na 
presente directiva, as medidas adoptadas 
para alcançar os objectivos nacionais de 
poupança de energia adoptadas nos termos 
do artigo 4.º, n.º 1, da Directiva 
2006/32/CE, bem como outras medidas de 
promoção da eficiência energética nos 
Estados-Membros e a nível da União.

Or. en

Alteração 441
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem fixar um 
objectivo nacional de eficiência energética.
Ao fixar esse objectivo, os Estados-
Membros devem tomar em consideração o 
objectivo da União de aumentar em 20% a 
eficiência energética relativamente às 
previsões para 2020, as medidas previstas 
na presente directiva, as medidas adoptadas 
para alcançar os objectivos nacionais de 
eficiência energética, adoptadas nos



AM\883474PT.doc 23/108 PE475.929v01-00

PT

energia adoptadas nos termos do artigo 4.º, 
n.º 1, da Directiva 2006/32/CE, bem como 
outras medidas de promoção da eficiência 
energética nos Estados-Membros e a nível 
da União.

termos do artigo 4.º, n.º 1, da Directiva 
2006/32/CE, bem como outras medidas de 
promoção da eficiência energética nos 
Estados-Membros e a nível da União.

Or. de

Justificação

O texto da presente directiva deve reflectir as conclusões do Conselho Europeu de Março de 
2007.

Alteração 442
Fiorello Provera

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem fixar um 
objectivo nacional de eficiência energética, 
expresso como nível absoluto de consumo 
de energia primária em 2020, e devem 
definir obrigações sectoriais e/ou 
obrigações dos consumidores finais 
(sectores residencial, industrial, terciário 
e administração pública), ou incentivar a 
conclusão de acordos voluntários entre os 
operadores. Ao fixar esse objectivo, os 
Estados-Membros devem tomar em 
consideração o objectivo da União de 20% 
de poupança de energia, as medidas 
previstas na presente directiva, as medidas 
adoptadas para alcançar os objectivos 
nacionais de poupança de energia 
adoptadas nos termos do artigo 4.º, n.º 1, 
da Directiva 2006/32/CE, bem como outras 
medidas de promoção da eficiência 
energética nos Estados-Membros e a nível 
da União.

Or. en
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Justificação

Efficiency targets, rather than being placed on energy companies and operators, should be 
placed on final customers themselves so to have them actually looking for subjects with 
sufficient experience and technical expertise to successfully implement and manage efficiency 
services. Since the targets proposed by the EC would not be binding in the short term, we 
believe that it would better suit the efficiency framework to set up sectorial targets/obligations 
placed on final residential, industrial, tertiary and public administration consumers. These 
obligations would accelerate the opening of the energy services market, which is crucial to 
exploit the huge unexpressed potential of energy efficiency solutions.

Alteração 443
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem fixar um 
objectivo nacional de eficiência energética, 
expresso como uma redução de 20% da 
intensidade energética global, em valores 
de 2010, em 2020. Ao fixar esse objectivo, 
os Estados-Membros devem tomar em 
consideração as medidas previstas na 
presente directiva, as medidas adoptadas 
para alcançar os objectivos nacionais de 
poupança de energia adoptadas nos termos 
do artigo 4.º, n.º 1, da Directiva 
2006/32/CE, bem como outras medidas de 
promoção da eficiência energética nos 
Estados-Membros e a nível da União.

Or. en

Alteração 444
András Gyürk

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

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

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

Or. en

Alteração 445
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fi

Justificação

Um aumento das fontes de energia renováveis, por exemplo, aumenta o consumo de energia 
primária. Analogamente, a substituição de electricidade importada de países terceiros pela 
produção nacional de electricidade incrementa o consumo de energia primária. Visando a 
coerência dos objectivos em matéria de eficiência energética, seria judiciosa a existência da 
opção de definir o objectivo de eficiência energética em termos de consumo final.

Alteração 446
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros devem poder decidir livremente quanto ao modo de consecução dos 
seus objectivos em matéria de poupança energética.
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Alteração 447
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 448
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

A energia final é a única que os consumidores apreendem directamente: agindo sobre a 
energia final, os consumidores finais vêem um impacto sobre as suas facturas, o que permite 
lutar contra a precariedade energética e, de um modo mais geral, dar maior poder de compra 
aos cidadãos e mais competitividade às empresas.

Alteração 449
Catherine Trautmann

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 450
Paul Rübig

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

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

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

Or. en

Justificação

O nível de eficiência energética e o número de programas disponíveis diferem muito de 
Estado para Estado. É importante salientar os programas (voluntários) e as medidas 
adoptadas pelos Estados-Membros no passado. Tal justifica-se para louvar os Estados-
-Membros que lideram neste domínio e dão exemplos de boas práticas aos restantes.

Alteração 451
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE475.929v01-00 30/108 AM\883474PT.doc

PT

outras medidas de promoção da eficiência 
energética nos Estados-Membros e a nível 
da União.

outras medidas rentáveis de promoção da 
eficiência energética nos Estados-Membros 
e a nível da União.

Or. ro

Alteração 452
Michael Theurer

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 453
Adam Gierek

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se a eficiência energética primária 
dos combustíveis fósseis for igual ou 
inferior a 50%, os utilizadores industriais 
dessa energia - em particular, os do sector 
da energia - irão comprar em leilão os 
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direitos de emissão de todo o CO2 
produzido durante o processo de 
conversão; no caso de exceder o limiar de 
eficiência de 50% relativamente a outros 
indicadores percentuais, os emissores 
ficam isentos da obrigação de comprar em 
leilão direitos de emissão de CO2 numa 
percentagem igual à eficiência global 
reduzida em 50%.

Or. pl

Justificação

A energia primária sob a forma de energia química é principalmente convertida noutras
formas de energia, cuja eficiência exacta depende dos parâmetros envolvidos no processo. O 
limiar de eficiência de 50% é um indicador ambicioso para utilizar numa perspectiva 
tecnológica, já que as isenções de leilões de CO2 fomentam o interesse em formas inovadoras 
de aumentar a eficiência.

Alteração 454
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
procurar reduzir, até 31 de Dezembro de 
2050, o consumo de energia dos edifícios 
já existentes em 80% em relação aos 
níveis de 2010. Para o efeito, e como parte 
dos planos nacionais referidos no artigo 
9.º da Directiva 2010/31/UE e sem 
prejuízo do n.º 1 do referido artigo, os 
Estados-Membros devem desenvolver 
políticas e tomar medidas para incentivar 
a renovação profunda dos edifícios, 
incluindo a renovação profunda faseada. 
Os Estados-Membros podem decidir não 
incluir nos seus planos de renovação as 
categorias de edifícios referidas no artigo 
4.º, n.º 2, da Directiva 2010/31/UE.
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Or. en

Justificação

Examinar o potencial de poupança energética no parque imobiliário e fixar etapas para 2020 
são medidas que devem ser encaradas numa perspectiva a longo prazo. Só assim será 
possível conciliar os objectivos climáticos com os de eficiência energética e, posteriormente, 
atingir os objectivos a longo prazo fixados pela UE. A definição de roteiros nacionais que 
abranjam a totalidade do parque imobiliário permitirá a cada Estado-Membro atribuir 
prioridades e definir etapas para cada segmento do seu parque imobiliário.

Alteração 455
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger 
Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem afastar-
se do disposto nos artigos 4.º e 6.º. 
Deverão notificar à Comissão as medidas 
alternativas ou complementares que 
prevejam adoptar em conformidade com o 
artigo 19.º, n.º 2. Os Estados-Membros 
que optem por medidas alternativas ou 
complementares devem velar por que a 
poupança de energia primária ou a 
diminuição da intensidade energética 
alcançada com estas medidas alternativas 
ou complementares seja suficiente para 
atingir o objectivo nacional de eficiência 
energética.

Or. en

Justificação

Para atingir o objectivo global, parece mais adequado e conforme com o princípio de 
subsidiariedade reforçar os objectivos nacionais, introduzindo uma clara partilha de esforços 
e uma metodologia para medição e verificação (vide alteração relativa ao artigo 3.º, n.º 1 e 
n.º 2-A) e atribuindo um papel importante à Comissão (vide alteração ao artigo 19.º, n.º 2). 
Isso permitirá aos Estados-Membros serem mais flexíveis no que se refere à escolha dos 
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instrumentos e serem coerentes com o relatório Bendtsen adoptado pelo PE em 15 de 
Dezembro de 2010.

Alteração 456
Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
estabelecer roteiros que descrevam as 
estratégias nacionais que implementaram 
para reduzir significativamente o 
consumo energético dos seus edifícios até 
2050. Os roteiros nacionais devem ser 
adoptados até 1 de Janeiro de 2014 para 
os edifícios públicos; até 1 de Janeiro de 
2015 para os edifícios privados não 
residenciais; até 1 de Janeiro de 2017 
para os edifícios residenciais. Os roteiros 
devem definir objectivos intermediários de 
poupança energética média dos edifícios 
até 2020, 2030 e 2040.
Os roteiros devem ser anexados aos 
relatórios anuais previstos no n.° 1 do 
artigo 19.° da presente directiva.

Or. fr

Alteração 457
Michael Theurer

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem dispor 
da maior flexibilidade possível na escolha 
de medidas e instrumentos tendentes à 
consecução do objectivo geral da União, 
que consiste em alcançar 20 % de 
poupança de energia, desde que as 
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medidas e os instrumentos em questão 
sejam conformes com o disposto no artigo 
19.º, n.º2, e com os princípios da 
economia de mercado ecológica, tenham 
em conta esforços anteriormente 
desenvolvidos e observem um 
comportamento respeitador do ambiente. 

Or. de

Alteração 458
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União 
vir a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, 
que implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep 
em 2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

Suprimido

Or. en

Alteração 459
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros devem criar 
mecanismos para garantir a realização do 
objectivo nacional vinculativo de 
poupança de energia e do objectivo global 
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implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep em 
2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

da UE de 20% de poupança de energia. A 
Comissão deve avaliar estes mecanismos 
nacionais e sugerir ajustamentos sempre 
que tal for necessário. Até 30 de Junho de 
2013, a Comissão deve avaliar a 
probabilidade de a União vir a alcançar o 
seu objectivo de 20% de poupança de 
energia primária até 2020, que implica uma 
redução do consumo de energia primária 
da União de 368 Mtep em 2020, tendo em 
conta a soma dos objectivos nacionais a 
que se refere o n.º 1 e a avaliação a que se 
refere o artigo 19.º, n.º 4. Se os resultados 
desta avaliação forem negativos, a 
Comissão apresentará uma série de 
medidas, incluindo conselhos, incentivos, 
advertências e repercussões financeiras, 
para garantir que cada Estado-Membro 
contribua adequadamente para a 
realização do objectivo global da UE em 
2020.

Or. en

Alteração 460
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União 
vir a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, 
que implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep 
em 2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

2. Os Estados-Membros são obrigados a 
cumprir os seus objectivos de poupança 
de energia definidos no anexo I, mediante 
a aplicação não só das medidas previstas 
na presente directiva, mas também de 
medidas nacionais, regionais e locais.

Or. en
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Alteração 461
Francisco Sosa Wagner

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União 
vir a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, 
que implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep 
em 2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

2. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para garantir que o seu consumo 
de energia primária permaneça igual ou 
inferior a uma trajectória linear anual 
rumo ao objectivo de 2020 definido no 
anexo -I.

Or. en

Justificação

A pré-definição de uma trajectória facilitará a medição do progresso realizado e permitirá 
prever as necessidades de importação e a redução da emissão de gases com efeito estufa.

Alteração 462
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União vir 
a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, que 
implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep em 
2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

2. Até 30 de Junho de 2013, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de os Estados-
Membros virem a cumprir os objectivos 
nacionais referidos no n.º 1 e necessários 
para alcançar o objectivo da União de 
20% de poupança de energia primária até 
2020, que implica uma redução do 
consumo de energia primária da União de 
368 Mtep em 2020. Essa apreciação 
compreenderá:
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a) a soma dos objectivos nacionais a que se 
refere o n.º 1,
b) a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

Or. en

Alteração 463
Daniel Caspary

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 Junho de 2014, a Comissão deve 
avaliar a probabilidade de a União vir a 
alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, que 
implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep
em 2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

2. Até 30 Junho de 2015, a Comissão deve 
avaliar a probabilidade de a União vir a 
alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, 
adaptado à evolução económica, que 
implica uma redução da intensidade 
energética da União não superior a 104
Mtep por milhão de euros do PIB a preços 
de 2005 em 2020, tendo em conta a soma 
da média ponderada dos objectivos 
nacionais a que se refere o n.º 1 e a 
avaliação a que se refere o artigo 19.º, n.º 
4., bem como a poupança de energia 
primária derivada, inter alia, do comércio 
de emissões, da Directiva relativa às 
energias renováveis ou da Directiva 
relativa à concepção ecológica.

Or. de

Alteração 464
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 Junho de 2014, a Comissão deve 
avaliar a probabilidade de a União vir a 

2. Até 30 Junho de 2016, a Comissão deve 
avaliar a probabilidade de a União vir a 
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alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, 
que implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep 
em 2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

alcançar o seu objectivo de 20% de
aumento da eficiência energética
relativamente às previsões para 2020, 
tendo em conta a soma dos objectivos 
nacionais a que se refere o n.º 1 e a 
avaliação a que se refere o artigo 19.º, n.º 
4.

Or. de

Justificação

O texto da presente directiva deve reflectir as conclusões do Conselho Europeu de Março de 
2007.

Alteração 465
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União vir
a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, 
que implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep 
em 2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

2. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve avaliar se a União está em vias de
alcançar o seu objectivo de 20% de 
eficiência energética de 2020, tendo em 
conta a soma dos objectivos nacionais a 
que se refere o n.º 1 e a avaliação a que se 
refere o artigo 19.º, n.º 4.

Or. en

Alteração 466
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 Junho de 2014, a Comissão deve 
avaliar a probabilidade de a União vir a 
alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, que 
implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep em 
2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

2. Até 30 de Junho de 2014, ou o mais 
tardar quando se encontrarem disponíveis 
estatísticas actualizadas e fiáveis, a 
Comissão deve avaliar a probabilidade de a 
União vir a alcançar o seu objectivo de 
20% de poupança de energia primária até 
2020, que implica uma redução do 
consumo de energia primária da União de 
368 Mtep em 2020, tendo em conta a soma 
dos objectivos nacionais a que se refere o 
n.º 1 e a avaliação a que se refere o 
artigo 19.º, n.º 4.

Or. fi

Justificação

As estatísticas do Eurostat são produzidas com um atraso de dois a três anos, pelo que, em 
2014, não estarão suficientemente actualizadas para medir o impacto da Directiva 
"Eficiência Energética" no tocante ao aumento da eficiência do consumo de energia.

Alteração 467
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União vir 
a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, que 
implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep em 
2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

2. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve avaliar, do ponto de vista técnico e 
económico, a probabilidade de a União vir 
a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, que 
implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 
aproximadamente 368 Mtep em 2020. 
Esta energia economizada poderá ser 
adaptada tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

Or. ro
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Alteração 468
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União vir 
a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, 
que implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep 
em 2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

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

Or. en

Alteração 469
Adam Gierek

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 Junho 2014, a Comissão deve 
avaliar a probabilidade de a União vir a 
alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, 
que implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep em 
2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

2. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União vir 
a alcançar 20% de poupança de energia 
primária até 2020, em consequência do 
aumento de 20% da eficiência, resultando 
numa redução do consumo de energia 
primária da União de 368 Mtep em 2020, 
tendo em conta a soma dos objectivos 
nacionais a que se refere o n.º 1 e a 
avaliação a que se refere o artigo 19.º, n.º 
4.

Or. pl

Justificação

A poupança de energia deve ser feita através do aumento da eficiência, em vez da limitação 
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do consumo. Isto não tem lógica.

Alteração 470
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União vir 
a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, que 
implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep em 
2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

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

Or. fr

Justificação

A energia final é a única que os consumidores apreendem directamente: agindo sobre a 
energia final, os consumidores finais vêem um impacto sobre as suas facturas, o que permite 
lutar contra a precariedade energética e, de um modo mais geral, dar maior poder de compra 
aos cidadãos e mais competitividade às empresas.

Alteração 471
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União vir 
a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, que 
implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep em 

2. Até 30 de Junho de 2016, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União vir 
a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 31 de 
Dezembro de 2020, que implica uma 
redução do consumo de energia primária 
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2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

da União de 368 Mtep em 2020, tendo em 
conta a soma dos objectivos nacionais a 
que se refere o n.º 1 e a avaliação a que se 
refere o artigo 19.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

2014 é demasiado cedo para avaliar a probabilidade de realização do objectivo de 2020. 
Depois de aprovada, esta directiva terá de ser transposta para o direito nacional.

Alteração 472
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União vir 
a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, que 
implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep em 
2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

2. Até 30 de Junho de 2015, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União vir 
a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, que 
implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep em 
2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

Or. ro

Alteração 473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Antonio Cancian, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União vir 

2. Até 31 de Dezembro de 2013, a 
Comissão deve avaliar a probabilidade de a 
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a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, que 
implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep em 
2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

União vir a alcançar o seu objectivo de 
20% de poupança de energia primária até 
2020, que implica uma redução do 
consumo de energia primária da União de 
368 Mtep em 2020, tendo em conta a soma 
dos objectivos nacionais a que se refere o 
n.º 1 e a avaliação a que se refere o 
artigo 19.º, n.º 4.

Or. en

Alteração 474
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União vir 
a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, que 
implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep em 
2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

2. Até 31 de Dezembro de 2013, a 
Comissão deve avaliar a probabilidade de a 
União vir a alcançar o seu objectivo de 
20% de poupança de energia primária até 
2020, que implica uma redução do 
consumo de energia primária da União de 
368 Mtep em 2020, tendo em conta a soma 
dos objectivos nacionais a que se refere o 
n.º 1 e a avaliação a que se refere o 
artigo 19.º, n.º 4.

Or. en

Alteração 475
Ivo Belet

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Até 30 de Junho de 2013, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União vir 
a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, que 
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implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep em 
2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep em 
2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

Or. en

Alteração 476
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União vir 
a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, que 
implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep em 
2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

2. Até 30 de Junho de 2013, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União vir 
a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, que 
implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep em 
2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

Or. en

Justificação

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

Alteração 477
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 Junho de 2014, a Comissão deve 
avaliar a probabilidade de a União vir a 
alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, que 
implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep em 
2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

2. Até 31 Dezembro de 2014, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União vir 
a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, que 
implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep em 
2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

Or. de

Justificação

A directiva não será adoptada antes de 2012 e só será implementada 12 meses mais tarde, ou 
seja, em 2013. Seria, pois, pertinente dar à Comissão tempo suficiente para avaliar o seu 
impacto a nível nacional.

Alteração 478
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve propor um método 
para calcular aumentos de eficiência 
energética, a utilizar em toda a EU, que 
tenha em conta indicadores económicos 
como seja o valor acrescentado bruto.

Or. de

Justificação

A actual abordagem da Comissão, que consiste em equiparar aumentos da eficiência 
energética e poupanças energéticas absolutas, não é adequada. Precisamente nos sectores 
industriais com elevado consumo de energia, um incremento da produção pode causar um 
aumento do consumo total de energia, mesmo que, simultaneamente, se registem progressos 
em matéria de eficiência energética. A imposição de obrigações de redução do consumo 
absoluto de energia diminuiria a produção e bloquearia o crescimento económico.
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Alteração 479
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, 
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Até 31 de Dezembro de 2013, a 
Comissão deve estabelecer, por meio de 
actos delegados em conformidade com o 
artigo 18.º, uma metodologia comum e 
eficaz em termos de custos para 
monitorização e verificação das 
poupanças de energia e da evolução da 
intensidade energética, o que permitirá 
quantificar os esforços dos Estados-
Membros segundo modalidades 
equivalentes, servindo-se dos indicadores 
estatísticos disponíveis.

Or. en

Justificação

Para atingir o objectivo global, parece mais adequado e conforme com o princípio de 
subsidiariedade reforçar os objectivos nacionais, nomeadamente introduzindo uma 
metodologia para medição e verificação. Isto seria coerente com o relatório Bendtsen 
adoptado pelo PE em 15 de Dezembro de 2010.

Alteração 480
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Até 31 de Dezembro de 2014, a 
Comissão deve estabelecer, por meio de 
actos delegados em conformidade com o 
artigo 18.º, uma metodologia comum e 
eficaz em termos de custos para a 
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monitorização da eficiência energética 
per capita, o que permitirá quantificar os 
esforços dos Estados-Membros segundo 
modalidades equivalentes, baseando-se 
em indicadores estatísticos disponíveis.

Or. en

Alteração 481
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se o resultado da avaliação for 
negativo, a Comissão fixará, até 30 de 
Junho de 2014, um objectivo de eficiência 
energética vinculativo para cada Estado-
Membro, baseando-se nos objectivos de 
eficiência energética nacionais decididos 
em conformidade com o artigo 1.º, n.º 1, e 
na informação específica fornecida pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 482
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se a avaliação mostrar a 
improbabilidade de a União na sua 
globalidade vir a atingir o seu objectivo, a 
Comissão, aquando da apresentação da 
avaliação, deverá apresentar uma 
proposta legislativa que vise introduzir 
objectivos específicos vinculativos de 
eficiência energética para cada país.
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Or. en

Alteração 483
Claude Turmes, Britta Thomsen, Miloslav Ransdorf, Fiorello Provera

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A

Renovação de edifícios

1. Os Estados-Membros devem velar por 
que, até 31 de Dezembro de 2050, o 
consumo de energia dos edifícios já 
existentes conheça uma redução de 80% 
em relação aos níveis de 2010.
2. Como parte integrante dos planos 
nacionais referidos no artigo 9.º da 
Directiva 2010/31/UE, e sem prejuízo do 
n.º 1 do referido artigo, os Estados-
Membros devem desenvolver políticas e 
tomar medidas para incentivar a 
renovação profunda dos edifícios, 
incluindo a renovação profunda faseada. 
3. Até 1 de Janeiro de 2014, os Estados-
Membros devem criar e disponibilizar ao 
público os planos nacionais referidos no 
n.º 2. Estes devem incluir, pelo menos:
a) Um registo de imóveis diferenciados 
por categoria de construção,
b) Objectivos para a renovação profunda 
para 2020, 2030 e 2040, diferenciados por 
categoria de construção. Estes objectivos 
devem ser coerentes com o objectivo de 
longo prazo referido no n.º 1,
c) Medidas para fazer face aos desafios 
sociais, técnicos e financeiros no sector da 
construção,
d) Medidas para assegurar que os 
inquilinos não sejam penalizados do 
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ponto de vista financeiro.

4. Os Estados-Membros podem decidir 
não estabelecer ou não aplicar os 
requisitos a que se referem os n.ºs 1, 2 e 3 
às seguintes categorias de edifícios:
a) Edifícios oficialmente protegidos como 
parte de um ambiente classificado ou 
devido ao seu valor arquitectónico ou 
histórico especial, na medida em que o 
cumprimento de certos requisitos mínimos 
de desempenho energético seja susceptível 
de alterar de forma inaceitável o seu 
carácter ou aspecto;
b) Edifícios utilizados como locais de 
culto ou para actividades religiosas;
c) Edifícios temporários com um período 
de utilização máximo de dois anos, 
instalações industriais, oficinas e edifícios 
agrícolas não residenciais com 
necessidades reduzidas de energia e 
edifícios agrícolas não residenciais 
utilizados por um sector abrangido por 
um acordo sectorial nacional sobre 
desempenho energético;
d) Edifícios residenciais utilizados ou
destinados a ser utilizados quer durante 
menos de quatro meses por ano, quer por 
um período anual limitado, e com um 
consumo de energia previsto de menos de 
25% do que seria previsível em caso de 
utilização durante todo o ano;
e) Edifícios autónomos com uma área útil 
total inferior a 50 m2.
5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a renovação profunda e a renovação 
profunda faseada sejam efectuadas, em 
primeiro lugar, nos edifícios, tanto 
comerciais como residenciais, que 
apresentem o pior desempenho 
energético.
6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a renovação profunda seja efectuada, 
em primeiro lugar, nos edifícios que 
apresentem o pior desempenho energético 
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e sejam propriedade pública ou estejam 
ocupados por organismos públicos.

Or. en

Parte desta alteração (com excepção do n.º 4) provém da alteração 13 do projecto de 
relatório (FdR 878374).

Alteração 484
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3º-A

1. Os Estados-Membros devem velar por 
que, até 31 de Dezembro de 2050, o 
abastecimento total ou o consumo de 
energia final dos edifícios já existentes 
conheça uma redução de 80% em relação 
aos níveis de 2010.
2. Como parte integrante dos planos 
nacionais referidos no artigo 9.º da 
Directiva 2010/31/UE, e sem prejuízo do 
n.º 1 do referido artigo, os Estados-
Membros devem desenvolver políticas e 
tomar medidas para garantir uma 
melhoria cumulativa do desempenho 
energético da totalidade do parque 
imobiliário.
3. Até 1 de Janeiro de 2014, os Estados-
Membros devem criar e disponibilizar ao 
público os planos nacionais referidos no 
n.º 2. Estes devem incluir, pelo menos:
a) Um registo de imóveis diferenciados 
por categoria de construção,
b) Objectivos para a redução do 
abastecimento médio ou do consumo de 
energia final para 2020, 2030 e 2040, 
diferenciados por categoria de 
construção. A energia fornecida deve ter 
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em conta os aspectos enunciados no ponto 
3 do anexo I da Directiva 2010/31/CE. 
Estes objectivos devem ser coerentes com 
o objectivo de longo prazo referido no n.º 
1,
c) Medidas para fazer face aos desafios 
sociais, técnicos e financeiros no sector da 
construção,
d) Medidas para assegurar que os 
inquilinos não sejam penalizados do 
ponto de vista financeiro.
4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, para cada categoria de edifícios, a 
renovação profunda seja efectuada, em 
primeiro lugar, nos edifícios que 
apresentem o pior desempenho 
energético.

Or. en

Alteração 485
Francisco Sosa Wagner

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Renovação de edifícios

1. Até 2050, os Estados-Membros devem 
assegurar a redução de 80 % do consumo 
de energia dos edifícios existentes 
relativamente aos níveis de 2010.
2. Como parte dos planos nacionais a que 
se refere o artigo 9.º da Directiva 
2010/31/UE, e sem prejuízo do disposto no 
seu n. º 1, os Estados-Membros devem 
desenvolver políticas e adoptar medidas 
para garantir a melhoria do desempenho 
energético total do seu parque imobiliário.
3. Até 1 de Janeiro de 2014, os Estados-
Membros devem elaborar e disponibilizar 
ao público os planos nacionais a que se 
refere o n.° 2. Estes devem incluir, pelo 
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menos:
a) Um registo de imóveis repartidos por 
categoria de construção;
b) Os objetivos de redução do consumo 
médio de energia do seu parque 
imobiliário para 2020, 2030 e 2040, 
repartidos por categorias de construção. 
Estes objectivos devem ser coerentes com 
o objectivo de longo prazo a que se refere 
o n.º 1,
c) As medidas tendentes a fazer face aos 
desafios sociais, técnicos e financeiros no 
sector da construção;
d) As medidas destinadas a assegurar que 
os inquilinos não sejam penalizados do 
ponto de vista financeiro.
4. Os Estados-Membros devem assegurar  
que as reformas significativas sejam 
levadas a cabo en a cabo, 
prioritariamente, nos edifícios que 
apresentem o pior desempenho  
energético.

Or. es

Justificação

A redução de 80% do consumo de energia nos edifícios da UE favorecerá grandemente a  
consecução do objectivo de uma economia pobre em carbono em 2050. Um objectivo a longo 
prazo e outros objectivos intermédios, compreensíveis e pragmáticos ajudarão os Estados-
Membros a estabelecer prioridades e, ao mesmo tempo, dispor da flexibilidade necessária. É 
fundamental començar pelos edifícios que possam proporcionar poupanças de energia mais 
ambiciosas.

Alteração 486
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
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Renovação dos edifícios
Come parte integrante dos seus planos 
nacionais a que se refere o artigo 19.°, os 
Estados-Membros devem promover 
políticas e adoptar medidas adequadas 
para estimular a renovação dos edifícios. 
Estas devem comportar pelo menos:
a) Uma lista dos edifícios repartida por  
categorias;
b) Medidas destinadas a dar resposta aos 
desafios técnicos e regulamentares;
c) Incentivos financeiros no sector da 
construção, incluindo redução das taxas, 
reduçãó do IVA para obras de renovação 
e empréstimos com uma baixa taxa de 
juros, como, por exemplo o “empréstimo 
ecológico”, ou seja, o acesso a 
empréstimos bonificados com taxas de 
juro a 0% por 10 anos até um máximo de 
30 000 euros para cada beneficiário que 
certifique ter efectuado pelo menos duas 
das seguinttes intervenções: aumento da 
eficiência energética dos telhados e dos 
pavimentos ou das paredes exteriores ou 
das janelas, portas de acesso ao exterior e 
sombreamento solar, substituição de 
aparelhos e de sistemas de aquecimento 
ou produção de água quente sanitária, 
instalação de aparelhagem e sistemas de 
aquecimento e produção de energia 
eléctrica utilizando fontes renováveis ou 
equivalentes, instalação de aparelhagem e 
sistemas de produção de água quent 
sanitária com recurso a fontes renováveis 
ou assimiladas;
d) Medidas destinadas a garantir que os 
proprietários e/ou os inquilinos não sejam 
financeiramente penalizados.

Or. it

Alteração 487
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Anni Podimata
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Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Objectivo de poupança de energia a longo 

prazo
1. Os Estados-Membros devem elaborar 
planos com vista a aumentar a poupança 
de energia após 2020 e até 2050. Os 
Estados-Membros, em coordenação com a 
Comissão, devem fixar objectivos de 
poupança de energia que se enquadrem 
na política energética europeia.
2. Até 1 de Janeiro de 2014, os Estados-
Membros devem criar e disponibilizar ao 
público os planos nacionais referidos no 
n.º 1. Estes devem incluir, pelo menos:
a) Um registo de imóveis diferenciados 
por categoria de construção,
b) Um inventário dos edifícios que são 
propriedade de organismos públicos, com 
indicação da área em m2, bem como do 
desempenho energético de cada edifício.
c) Objectivos de poupança de energia 
para 2020, 2030 e 2040 e planos 
circunstanciados que especifiquem as 
medidas a tomar para atingir os 
objectivos, bem como a indicação de 
objectivos em diferentes sectores. Estes 
objectivos devem ser coerentes com o 
objectivo de longo prazo referido no n.º 1,
d) Medidas para fazer face aos desafios 
sociais, de saúde e segurança, técnicos e 
financeiros no sector da construção,
e) Medidas para assegurar que os 
inquilinos não sejam penalizados do 
ponto de vista financeiro,
f) Medidas de luta contra a pobreza 
energética.

Or. en
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Justificação

Há que envidar esforços para obter benefícios de eficiência energética para além de 2020. 
Um primeiro passo nesta direcção é a elaboração de planos e a fixação de objectivos.

Alteração 488
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Edifícios

1. Os Estados-Membros devem elaborar 
planos de acção nacionais para reduzir 
substancialmente o consumo de energia 
do parque imobiliário. Com base nos 
objectivos nacionais de poupança de 
energia e nos termos do disposto no artigo 
3.º e no anexo I, os Estados-Membros 
devem identificar a percentagem dos seus 
objectivos nacionais de poupança de 
energia a alcançar através de medidas 
respeitantes ao sector imobiliário.
2. Até 1 de Janeiro de 2014, os Estados-
Membros devem criar e disponibilizar ao 
público os planos de acção nacionais 
referidos no n.º 1. Estes devem incluir, 
pelo menos:
a) Objectivos para a redução do consumo 
de energia final do parque imobiliário 
para 2020, 2025 e 2030. Estes objectivos 
devem ser consentâneos com a 
percentagem de poupança de energia a 
alcançar no sector imobiliário, tal como 
determinado pelo Estado-Membro em 
conformidade com o n.º 1. O plano de 
acção nacional deve igualmente incluir 
objectivos a longo prazo para 2040 e 
2050. As medidas relativas à utilização da 
energia devem ter em conta os aspectos 
enunciados no ponto 3 do anexo I da 
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Directiva 2010/21/UE.
b) Relativamente aos novos edifícios, o 
plano de acção nacional deve apoiar e 
promover a aplicação do artigo 9.º da 
Directiva 2010/31/UE.
c) Relativamente aos edifícios já 
existentes, os planos de acção devem 
prever uma redução do consumo de 
energia do parque imobiliário através de 
renovações profundas e faseadas, dando 
prioridade às intervenções nos edifícios 
com pior desempenho energético.
d) Os planos de acção nacionais devem 
incluir medidas de financiamento e de 
formação para apoiar a realização dos 
objectivos a que se refere a alínea a). 
3. Nos edifícios de especial interesse 
arquitectónico ou histórico, classificados 
pelas autoridades nacionais através de 
legislação aplicável, devem ser levadas a 
cabo medidas de eficiência energética que 
permitam preservar as características 
desses edifícios. 

Or. en

Alteração 489
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Organismos públicos Suprimido
1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º 
da Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que, a partir 
de 1 de Janeiro de 2014, seja renovada 
todos os anos uma taxa de 3% da área 
construída total que seja propriedade dos 
seus organismos públicos, a fim de 
cumprir, pelo menos, os requisitos 
mínimos de desempenho energético 
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estabelecidos por cada Estado-Membro 
em aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE. Essa taxa de 3% será 
calculada sobre a área construída total 
com uma área útil total superior a 250 m² 
que seja propriedade dos organismos 
públicos do Estado-Membro em causa e 
que, em 1 de Janeiro de cada ano, não 
cumpra os requisitos mínimos nacionais 
de desempenho energético fixados em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE.
2. Os Estados-Membros podem autorizar 
os respectivos organismos públicos a 
contabilizar, na sua taxa de renovação 
anual, o excedente de área útil renovada 
num dado ano como tendo sido renovada 
em qualquer um dos dois anos anteriores 
ou seguintes.
3. Para efeitos do n.º 1, até 1 de Janeiro 
de 2014 os Estados-Membros devem 
estabelecer e colocar à disposição do 
público um inventário dos edifícios que 
são propriedade dos seus organismos 
públicos, indicando:
a) A área construída em m2; e ainda que
b) O desempenho energético de cada 
edifício.
4. Os Estados-Membros devem incentivar 
os organismos públicos a:
a) Adoptar um plano de eficiência 
energética, isolado ou integrado num 
plano mais vasto no domínio do clima ou 
do ambiente, que contenha objectivos 
específicos de poupança de energia, com 
vista a melhorar continuamente a sua 
eficiência energética;
b) Pôr em prática um sistema de gestão da 
energia como parte integrante da 
aplicação do respectivo plano.

Or. en
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Alteração 490
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, a partir de 1 de Janeiro de 2014, os 
seus sectores públicos possam aplicar 
sistematicamente medidas que apresentem 
eficácia de custos e outras medidas 
adequadas visando poupar energia e 
aumentar a eficiência da utilização de 
energia. Tal pode processar-se com base 
em programas ou acordos nacionais 
destinados a promover estudos 
energéticos de edifícios que sejam
propriedade dos seus organismos públicos 
ou estudos energéticos de outros seus 
equipamentos, bem como a fomentar as 
melhorias de que devem ser objecto de 
acordo com os referidos estudos. Entre as 
medidas com uma boa relação custo-
eficácia podem incluir-se, por exemplo, a 
promoção da monitorização do consumo, 
a utilização de sistemas de gestão de 
energia e a melhoria da eficiência 
espacial.

Or. fi

Justificação

A directiva relativa à eficiência energética deve incentivar também a eficácia dos custos. A 
bem das suas finanças públicas, os Estados-Membros não podem pagar reformas inúteis e 
dispendiosas dos edifícios, que não apresentam eficácia de custos. Afigura-se desejável 
combinar um maior número de melhorias importantes em matéria de eficiência energética 
com a manutenção básica necessária durante o ciclo de vida dos edifícios.

Alteração 491
Marita Ulvskog
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Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A fim de contribuir para a realização 
do objectivos nacionais de poupança de 
energia e para o cumprimento do disposto 
no artigo 3.º e no anexo I, os Estados-
membros devem definir objectivos de 
redução de energia e medidas de 
poupança de energia em edifícios públicos 
que assegurem uma melhoria substancial 
do desempenho energético dos edifícios 
que são propriedade de organismos 
públicos, tendo em conta medidas de 
eficácia dos custos e de poupança de 
energia adoptadas noutros sectores.

Or. en

Alteração 492
Michael Theurer

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que, a partir de 
1 de Janeiro de 2014, seja renovada todos 
os anos uma taxa de 3% da área 
construída total que seja propriedade dos 
seus organismos públicos, a fim de 
cumprir, pelo menos, os requisitos 
mínimos de desempenho energético 
estabelecidos por cada Estado-Membro em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que seja 
atingido o objectivo da União de alcançar 
20% de poupança de energia primária até 
2020, podendo, para esse efeito, a partir de 
1 de Janeiro de 2014, adoptar medidas 
destinadas a aumentar o desempenho 
energético dos edifícios que sejam
propriedade dos seus organismos públicos, 
a fim de cumprir, pelo menos, os requisitos 
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2010/31/UE. Essa taxa de 3% será 
calculada sobre a área construída total 
com uma área útil total superior a 250 m² 
que seja propriedade dos organismos 
públicos do Estado-Membro em causa e 
que, em 1 de Janeiro de cada ano, não 
cumpra os requisitos mínimos nacionais 
de desempenho energético fixados em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE.

mínimos de desempenho energético 
estabelecidos por cada Estado-Membro em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE, em consonância com o 
objectivo de eficiência energética 
estabelecido no artigo 3.º, n.º 1.

Or. de

Alteração 493
Hermann Winkler

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros podem, a fim de alcançar os 
objectivos contemplados no artigo 1.º ou 
no artigo 3.º, tomar medidas que excedam 
os requisitos mínimos estabelecidos no 
artigo 4.º da Directiva 2010/31/UE 
visando melhorar o desempenho 
energético dos edifícios que sejam 
propriedade dos seus organismos 
públicos.  

Or. de
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Alteração 494
Markus Pieper

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. 1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º 
da Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que, a partir de 
1 de Janeiro de 2014, seja renovada todos 
os anos uma taxa de 1,5% da área 
construída aquecida total que seja 
propriedade dos seus organismos públicos, 
a fim de cumprir, pelo menos, os requisitos 
mínimos de desempenho energético 
estabelecidos por cada Estado-Membro em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE, desde que os orçamentos 
públicos o permitam e esteja assegurado 
um financiamento suficiente, não 
comprometendo este último o 
financiamento de outras importantes 
atribuições dos municípios, como sejam a 
política da educação ou a política social. 
Essa taxa de 1,5% será calculada sobre a 
área construída aquecida total com uma 
área útil total superior a 250 m² que seja 
propriedade dos organismos públicos do 
Estado-Membro em causa e que, em 1 de 
Janeiro de cada ano, não cumpra os 
requisitos mínimos nacionais de 
desempenho energético fixados em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE.

Or. de

Justificação

Os edifícios que não são aquecidos (por ex. determinados armazéns) não deveriam estar 
sujeitos à obrigação de renovação destinada a cumprir os objectivos de rendimento 
energético.
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Alteração 495
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que, a partir de 
1 de Janeiro de 2014, seja renovada todos 
os anos uma taxa de 3% da área construída 
total que seja propriedade dos seus 
organismos públicos, a fim de cumprir, 
pelo menos, os requisitos mínimos de 
desempenho energético estabelecidos por
cada Estado-Membro em aplicação do 
artigo 4.º da Directiva 2010/31/UE. Essa 
taxa de 3% será calculada sobre a área 
construída total com uma área útil total 
superior a 250 m² que seja propriedade dos 
organismos públicos do Estado-Membro 
em causa e que, em 1 de Janeiro de cada 
ano, não cumpra os requisitos mínimos 
nacionais de desempenho energético 
fixados em aplicação do artigo 4.º da 
Directiva 2010/31/UE. Uma alternativa ao 
requisito de renovação de 3% pode ser 
uma importante melhoria proporcional da 
eficiência energética mediante outras 
medidas aplicadas ao ‘stock’ de edifícios 
existentes, mas, neste caso, deduzindo da 
taxa de 3% o aumento do consumo de 
energia resultante das instalações de 
ventilação a fim de cumprir os requisitos 
relativos ao ar interior.

Or. fi

Justificação

A eficácia de custos exige que as melhorias se realizem como parte da manutenção básica, 
devendo as renovações destinadas à poupança de energia ser modernizadas a fim de 
satisfazer as necessidades de renovação básicas dos edifícios. Os equipamentos de ventilação 
instalados para cumprir os requisitos de qualidade do ar interior aumentam o consumo de 
energia. Um nível de eficiência energética mais estrito pressupõe igualmente investimentos
no controlo da humidade por forma a impedir o aparecimento de humidade e bolor.
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Alteração 496
Miloslav Ransdorf

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A fim de implementar os planos 
nacionais referidos no artigo 3.º-A e sem 
prejuízo do disposto no artigo 9.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que, a partir de 
1 de Janeiro de 2014, pelo menos 3% da 
área construída total que seja propriedade 
dos seus organismos públicos, ou por eles 
esteja ocupada, seja anualmente sujeita a 
uma renovação profunda ou a uma 
renovação profunda faseada.

Entende-se por "renovação profunda", 
uma renovação que reduza o consumo de 
energia primária de um edifício em, pelo 
menos, 40% em comparação com os 
níveis registados antes da renovação.
O desempenho energético do edifício deve 
ser calculado de acordo com a 
metodologia elaborada pelos Estados-
Membros nos termos do artigo 3.º da 
Directiva 2010/31/UE.
Se for caso disso, a renovação profunda 
(e a renovação profunda faseada) deve ter 
em conta a envolvente do edifício, o 
equipamento de construção, o 
funcionamento e a manutenção e o 
comportamento dos consumidores.
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Or. en

Alteração 497
Ivo Belet

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que, a partir de 
1 de Janeiro de 2014, os edifícios que 
sejam propriedade dos seus organismos 
públicos, a todos níveis administrativos, 
sejam objecto de uma renovação profunda 
faseada, de molde a obter uma poupança 
de 3% da energia total anual utilizada em 
relação ao ano anterior, a fim de cumprir, 
pelo menos, os requisitos mínimos de 
desempenho energético estabelecidos por 
cada Estado-Membro em aplicação do 
artigo 4.º da Directiva 2010/31/UE. Essa 
taxa de 3% será calculada sobre a 
utilização total anual de energia do 
edifício e será aplicada aos edifícios com 
uma área útil total superior a 250 m² que 
sejam propriedade dos organismos 
públicos do Estado-Membro em causa e 
que, em 1 de Janeiro de cada ano, não 
cumpram os requisitos mínimos nacionais 
de desempenho energético fixados em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE.

Or. en

Alteração 498
Frédérique Ries

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

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

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que, a partir de 
1 de Janeiro de 2014, seja renovada todos 
os anos uma taxa de 3% da área construída 
total que seja propriedade dos seus 
organismos públicos, a fim de cumprir, 
pelo menos, os requisitos mínimos de 
desempenho energético estabelecidos por 
cada Estado-Membro em aplicação do 
artigo 4.º da Directiva 2010/31/UE. Essa 
taxa de 3% será calculada sobre a área 
construída total com uma área útil total 
superior a 250 m² que seja propriedade dos 
organismos públicos do Estado-Membro 
em causa e que, em 1 de Janeiro de cada 
ano, não cumpra os requisitos mínimos 
nacionais de desempenho energético 
fixados em aplicação do artigo 4.º da 
Directiva 2010/31/UE. Deve ser dedicada 
uma atenção especial à garantia de uma 
boa qualidade do ar em recintos fechados 
mediante requisitos de ventilação 
adequada e a utilização de produtos, 
equipamentos e materiais de construção 
de baixa emissão de carbono.

Or. en

Alteração 499
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que, a partir de 
1 de Janeiro de 2014, seja renovada todos 
os anos uma taxa de 3% da área construída 
total que seja propriedade dos seus 

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

organismos públicos ou por eles ocupada, 
sendo dada prioridade aos edifícios 
públicos relativamente aos quais possa 
obter-se a máxima poupança de energia 
através de medidas de eficiência 
energética, a fim de cumprir, pelo menos, 
os requisitos mínimos de desempenho 
energético estabelecidos por cada Estado-
Membro em aplicação do artigo 4.º da 
Directiva 2010/31/UE. Essa taxa de 3% 
será calculada sobre a área construída total 
que seja propriedade dos organismos 
públicos do Estado-Membro em causa e 
que, em 1 de Janeiro de cada ano, não 
cumpra os requisitos mínimos nacionais de 
desempenho energético fixados em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE.

Or. en

Alteração 500
Mario Pirillo

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que, a partir de 
1 de Janeiro de 2014, seja renovada todos 
os anos uma taxa de 3% da área construída 
total que seja propriedade dos seus 
organismos públicos, com excepção dos 
edifícios legalmente riconhecidos com 
interesse histórico-arcquitectónico para os 
quais devem ser previstos estudos 
específicos de exequibilidade, a fim de 
cumprir, pelo menos, os requisitos 
mínimos de desempenho energético 
estabelecidos por cada Estado-Membro em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE. Essa taxa de 3% será 
calculada sobre a área construída total com 
uma área útil total superior a 250 m² que 
seja propriedade dos organismos públicos 
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aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE.

do Estado-Membro em causa e que, em 1 
de Janeiro de cada ano, não cumpra os 
requisitos mínimos nacionais de 
desempenho energético fixados em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE.

Or. it

Alteração 501
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Os requisitos consignados no artigo 4.º, n.º 1, não devem aplicar-se a espaços/áreas que não 
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necessitam de aquecimento ou de arrefecimento.

Alteração 502
András Gyürk

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem definir objectivos de 
renovação específicos consentâneos com 
os seus planos de acção nacionais em 
matéria de eficiência energética. O 
objectivo de renovação deve incluir a área 
construída total que seja propriedade dos 
seus organismos públicos e que deve ser 
renovada todos os anos, a fim de cumprir, 
pelo menos, os requisitos mínimos de 
desempenho energético estabelecidos por 
cada Estado-Membro em aplicação do 
artigo 4.º da Directiva 2010/31/UE. O 
objectivo de renovação será calculado
sobre a área construída total com uma área 
útil total superior a 250 m² que seja 
propriedade dos organismos públicos do 
Estado-Membro em causa e que, em 1 de 
Janeiro de cada ano, não cumpra os 
requisitos mínimos nacionais de 
desempenho energético fixados em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE.

Or. en

Alteração 503
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que, a partir de 
1 de Janeiro de 2014, seja renovada todos 
os anos uma taxa de 3% da área construída 
total dos edifícios públicos que sejam
propriedade do governo central, a fim de 
cumprir, pelo menos, os requisitos 
mínimos de desempenho energético 
estabelecidos por cada Estado-Membro em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE. Essa taxa de 3% será 
calculada sobre a área construída total com 
uma área útil total superior a 500 m² e, a 
partir de 1 de Julho de 2015, superior a
250 m², que seja propriedade do governo 
central do Estado-Membro em causa e que, 
em 1 de Janeiro de cada ano, não cumpra 
os requisitos mínimos nacionais de 
desempenho energético fixados em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE.

Or. en

Alteração 504
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Como parte integrante dos planos 
nacionais a que se refere o artigo 3.º-A e
sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que seja 
renovada todos os anos uma taxa de 3% da 
área construída total que seja propriedade 
dos seus organismos públicos.
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dos organismos públicos do Estado-
Membro em causa e que, em 1 de Janeiro 
de cada ano, não cumpra os requisitos 
mínimos nacionais de desempenho 
energético fixados em aplicação do 
artigo 4.º da Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Justificação

Este artigo deve fazer referência ao artigo 3.º-A proposto. Não há razão para não incluir 
todos os edifícios públicos no cálculo do objectivo. As autoridades continuam a ter a 
possibilidade de escolher quais os edifícios a renovar.

Alteração 505
Henri Weber

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados 
Membros devem assegurar que, a partir de 
1 de Janeiro de 2014, o consumo 
energético final dos edifícios que sejam 
propriedade dos seus organismos públicos 
ou por eles ocupados seja reduzida todos 
os anos de 3%.

Or. fr
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Alteração 506
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que, a partir de 
1 de Janeiro de 2014, seja renovada de 
quatro em quatro anos uma taxa de 8% da 
área construída total que seja propriedade 
dos seus organismos públicos, a fim de 
cumprir, pelo menos, os requisitos 
mínimos de desempenho energético 
estabelecidos por cada Estado-Membro em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE. Essa taxa de 8% será 
calculada sobre a área construída total com 
uma área útil total superior a 500 m² e, 
depois de 31 de Dezembro de 2018, 
superior a 250 m² que seja propriedade dos 
organismos públicos do Estado-Membro 
em causa e que, em 1 de Janeiro de cada 
ano, não cumpra os requisitos mínimos 
nacionais de desempenho energético 
fixados em aplicação do artigo 4.º da 
Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Alteração 507
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que, a partir de 
1 de Janeiro de 2014, seja renovada todos 
os anos uma taxa de 3% da área construída 

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

total, com aquecimento e/ou 
arrefecimento, que seja propriedade dos 
seus organismos públicos, a fim de 
cumprir, pelo menos, os requisitos 
mínimos de desempenho energético 
estabelecidos por cada Estado-Membro em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE. Essa taxa de 3% será 
calculada sobre a área construída total, com 
aquecimento e/ou arrefecimento, com 
uma área útil total superior a 250 m², com 
aquecimento e/ou arrefecimento, que seja 
propriedade dos organismos públicos do 
Estado-Membro em causa e que, em 1 de 
Janeiro de cada ano, não cumpra os 
requisitos mínimos nacionais de 
desempenho energético fixados em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE.

Or. en

Alteração 508
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que,  até 2020, 
a eficiência energética dos edifícios  
propriedade dos seus organismos públicos 
tenha um aumento de 20%.
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mínimos nacionais de desempenho 
energético fixados em aplicação do 
artigo 4.º da Directiva 2010/31/UE.

Or. ro

Alteração 509
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Vide justificação da alteração que introduz o n.º 1-A do artigo 3.º.
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Alteração 510
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 511
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os 
Estados-Membros devem assegurar que, a 
partir de 1 de Janeiro de 2014, seja
renovada todos os anos uma taxa de 3% 
da área construída total que seja

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

organismos públicos e por eles ocupados, a 
fim de cumprir, pelo menos, os requisitos 
mínimos de desempenho energético 
estabelecidos por cada Estado Membro em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE. Essa taxa de 3% será 
calculada sobre o consumo total dos 
edifícios que sejam propriedade dos dos 
organismos públicos do Estado-Membro 
em causa ou por eles ocupados e e que, em 
1 de Janeiro de cada ano, não cumpra os 
requisitos mínimos nacionais de 
desempenho energético fixados em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE.

Or. ro

Alteração 512
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que, a partir de 
1 de Janeiro de 2014, seja renovada, no 
mínimo, uma média de 2% da área 
construída total que seja propriedade dos 
seus organismos públicos, a fim de 
cumprir, pelo menos, os requisitos 
mínimos de desempenho energético 
estabelecidos por cada Estado-Membro em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE. Essa taxa de 2% será 
calculada sobre a área construída total com 
uma área útil total superior a 250 m² que 
seja propriedade dos organismos públicos 
do Estado-Membro em causa e que, em 1 
de Janeiro de cada ano, não cumpra os 
requisitos mínimos nacionais de 
desempenho energético fixados em 
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aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE.

aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE.

Or. de

Justificação

Ante as restrições a que estão sujeitos os orçamentos nacionais e o nível inicial de 
investimento requerido, uma taxa de renovação de 3% imporia encargos financeiros 
excessivos.

Alteração 513
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.° 
da Directiva 2010/31/EU, os Estados-
Membros devem aplicar uma das  
disposições previstas nas alíneas a) e b:

a) Até 1 de Janeiro de 2014, os Estados-
Membros devem estabelecer e colocar à 
disposição do público um inventário dos 
edifícios que são propriedade dos seus 
organismos públicos, indicando:
- a área construída em metros quadrados, 
e
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- o desempenho energético de cada 
edifício.
A partir du 1er janvier 2014, os Estados-
Membros devem assegurar que seja 
renovada todos os anos uma taxa de 3% da 
área construída total que seja propriedade 
do Estado, a fim de cumprir, pelo menos, 
os requisitos mínimos de desempenho 
energético estabelecidos por cada Estado 
Membro em aplicação do artigo 4.º da 
Directiva 2010/31/UE. Essa taxa de 3% 
será calculada sobre a área construída total 
com uma área útil total superior a 250 m² 
que seja propriedade dos organismos 
públicos do Estado-Membro em causa e 
que, em 1 de Janeiro de cada ano, não 
cumpra os requisitos mínimos nacionais de 
desempenho energético fixados em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE.

Os Estados-Membros podem autorizar os 
respectivos organismos públicos a 
contabilizar, na sua taxa de renovação 
anual, o excedente de área útil renovada 
num dado ano como tendo sido renovada 
em qualquer um dos dois anos anteriores 
ou seguintes.
b) A partir de 1 de Janeiro de 2014, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
renovação dos edifícios que sejam 
propriedade do Estado cuja a área 
construída seja superior a 250 m² e que 
não satisfaçam os requisitos nacionais 
mínimos em matéria de desempenho 
energético estabelecidos a fim de obter os 
melhores níveis em função dos custos, em 
aplicação do artigo 4.° da Directiva 
2010/31/UE, estabelecendo como 
objectivo a redução do seu consumo de 
energia de pelo menos 40% até 2020.

Or. fr

Justificação

Le secteur public peut jouer un rôle exemplaire pour accélérer la rénovation du parc existant 
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et diminuer sa consommation d’énergie. Il semble donc possible de soutenir la recherche 
d’un niveau d’ambition élevé dans ce domaine. Cependant, la proposition de la Commission 
nécessite des modifications dans le sens d'une plus grande flexibilité sur le plan de la méthode 
et du champ d'application.Cet amendement introduit un nouveau paragraphe 1b, permettant 
aux États membres de mettre en œuvre une solution alternative, fondée sur l’approche la plus 
efficace en termes de coûts.Il semble en effet plus efficace et moins coûteux de tendre vers une 
réduction globale ambitieuse de la consommation énergétique du parc de bâtiments publics 
sur l’ensemble de la période, c’est-à-dire à l’horizon 2020, sans s’imposer nécessairement un 
rythme annuel régulier.De plus, le champ d'application devrait être restreint. Il conviendrait 
de distinguer au sein du parc des bâtiments publics les bâtiments de l’Etat, les bâtiments 
appartenant aux collectivités locales et le cas particulier des logements sociaux.

Alteração 514
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que, até 1 
Janeiro 2021, seja renovada uma taxa de 
21% da área construída total que seja 
propriedade dos seus organismos públicos, 
a fim de cumprir, pelo menos, os requisitos 
mínimos de desempenho energético 
estabelecidos por cada Estado-Membro em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE. Essa taxa de 21% será 
calculada sobre a área construída total com 
uma área útil total superior a 250 m² que 
seja propriedade dos organismos públicos 
do Estado-Membro em causa e que, em 1 
de Janeiro de 2014, não cumpra os 
requisitos mínimos nacionais de 
desempenho energético fixados em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE.

Or. en
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Alteração 515
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 516
Catherine Trautmann

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os 
Estados-Membros devem assegurar que, a 
partir de 1 de Janeiro de 2014, seja 
renovada todos os anos uma taxa de 3% da 
área construída total que seja propriedade 
dos seus organismos públicos, a fim de 
cumprir, pelo menos, os requisitos 

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

desempenho energético estabelecidos por 
cada Estado-Membro em aplicação do 
artigo 4.º da Directiva 2010/31/UE. Essa 
taxa de 3% será calculada sobre a área de 
piso total com uma área de piso útil total 
superior a 250 m² que seja propriedade dos 
organismos públicos do Estado-Membro 
em causa e que, em 1 de Janeiro de cada 
ano, não cumpra os requisitos mínimos 
nacionais de desempenho energético 
fixados em aplicação do artigo 4.º da 
Directiva 2010/31/UE.

Or. fr

Alteração 517
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Em alguns Estados-Membros, os custos de modernização e renovação energéticas dos 
edifícios residenciais são sempre repartidos entre os arrendatários. A proposta da Comissão 
conduziria, assim, a um agravamento notório do problema da pobreza energética devido ao 
aumento das rendas e obrigaria inúmeras famílias e inquilinos a mudarem de casa. Embora 
os edifícios residenciais devam também, obviamente, ser renovados visando a melhoria da 
sua eficiência energética, uma prescrição tão inflexível como a apresentada pela Comissão 
deve ser rejeitada.

Alteração 518
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo do disposto no 
considerando 13 ou no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que, a partir de 
1 de Janeiro de 2014, seja renovada todos 
os anos uma taxa de 3% da área construída 
total que seja propriedade dos seus 
organismos públicos, a fim de cumprir, 
pelo menos, os requisitos mínimos de 
desempenho energético estabelecidos por 
cada Estado-Membro em aplicação do 
artigo 4.º da Directiva 2010/31/UE. Essa 
taxa de 3% será calculada sobre a área 
construída total com uma área útil total 
superior a 250 m² que seja propriedade dos 
organismos públicos do Estado-Membro 
em causa e que, em 1 de Janeiro de cada 
ano, não cumpra os requisitos mínimos 
nacionais de desempenho energético 
fixados em aplicação do artigo 4.º da 
Directiva 2010/31/UE.

Or. en
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Justificação

Em particular, a Comissão deve ter em conta os pontos de partida dos Estados-Membros, 
nomeadamente o seu desempenho económico e as acções adoptadas em fase precoce, tal 
como referido no considerando 13.

Alteração 519
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que, a partir de 
1 de Janeiro de 2014, seja renovada todos 
os anos uma taxa de 2% da área construída 
total que seja propriedade dos seus 
organismos públicos, a fim de cumprir, 
pelo menos, os requisitos mínimos de 
desempenho energético estabelecidos por 
cada Estado-Membro em aplicação do 
artigo 4.º da Directiva 2010/31/UE. Essa 
taxa de 2% será calculada sobre a área 
construída total com uma área útil total 
superior a 250 m² que seja propriedade dos 
organismos públicos do Estado-Membro 
em causa, ou por eles ocupada, e que, em 
1 de Janeiro de cada ano, não cumpra os 
requisitos mínimos nacionais de 
desempenho energético fixados em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE.

Or. en

Alteração 520
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov

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

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

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que, a partir de 
1 de Janeiro de 2014, seja renovada todos 
os anos uma taxa de 3% da área construída 
total que seja propriedade dos seus 
organismos públicos ou por eles ocupada, 
a fim de cumprir, pelo menos, os requisitos 
mínimos de desempenho energético 
estabelecidos por cada Estado-Membro em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE.

Or. en

Alteração 521
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que, a partir de 
1 de Janeiro de 2014, seja renovada todos 
os anos uma taxa de 3% da área construída 
total que seja propriedade dos seus 
organismos públicos, a fim de cumprir, 
pelo menos, os requisitos mínimos de 
desempenho energético estabelecidos por 
cada Estado-Membro em aplicação do 
artigo 4.º da Directiva 2010/31/UE. Essa 
taxa de 3% será calculada sobre a área 
construída total com uma área útil total 
superior a 1000 m² que seja propriedade 
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organismos públicos do Estado-Membro 
em causa e que, em 1 de Janeiro de cada 
ano, não cumpra os requisitos mínimos 
nacionais de desempenho energético 
fixados em aplicação do artigo 4.º da 
Directiva 2010/31/UE.

dos organismos públicos do Estado-
Membro em causa e que, em 1 de Janeiro 
de cada ano, não cumpra os requisitos 
mínimos nacionais de desempenho 
energético fixados em aplicação do 
artigo 4.º da Directiva 2010/31/UE.

Or. de

Justificação

Afigura-se mais razoável proceder, em primeiro lugar, à renovação dos grandes edifícios de 
propriedade pública. Uma superfície edificada de 250 m2, como referência, é demasiado 
pequena.

Alteração 522
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 523
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem velar por 
que, aquando da implementação das 
medidas para melhorar o desempenho 
energético dos edifícios públicos, a 
envolvente do edifício seja considerada 
como um todo, incluindo o equipamento 
de construção, o funcionamento e a 
manutenção, o comportamento dos 
ocupantes e a renovação.

Or. en

Alteração 524
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem velar por que 
as medidas destinadas a melhorar o 
desempenho energético dos edifícios 
públicos tenham uma boa relação custo-
benefício.

Or. en

Alteração 525
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Enquanto se aguarda a formação dos 
profissionais da energia, nomeadamente 
os que serão incumbidos de avaliar a 
eficiência energética dos edifícios e os que 
deverão proceder às instalações 
necessárias para aplicar as medidas de 
eficiência energética, os Estados-
Membros podem permitir que o objectivo 
de 3% seja calculado como uma média do 
último período de cinco anos, com a 
possibilidade de transpor poupanças 
excessivas de um período para outro, de 
molde a evitar a suspensão e 
relançamento das acções.

Or. en

Alteração 526
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

As disposições estabelecidas no primeiro 
parágrafo devem ser aplicadas aos 
edifícios que são propriedade das 
instituições, órgãos e agências da UE.

Or. en

Alteração 527
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos termos do artigo 4.º, n.º 2, da 
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Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros podem decidir não estabelecer 
ou não aplicar os requisitos a que se 
refere o n.º 1 às seguintes categorias de 
edifícios:
a) Edifícios oficialmente protegidos como 
parte de um ambiente classificado ou 
devido ao seu valor arquitectónico ou 
histórico especial, na medida em que o 
cumprimento de certos requisitos mínimos 
de desempenho energético seja susceptível 
de alterar de forma inaceitável o seu 
carácter ou o seu aspecto;
b) Edifícios utilizados como locais de 
culto ou para actividades religiosas;
c) Edifícios temporários com um período 
de utilização máximo de dois anos, 
instalações industriais, oficinas e edifícios 
agrícolas não residenciais com 
necessidades reduzidas de energia e 
edifícios agrícolas não residenciais 
utilizados por um sector abrangido por 
um acordo sectorial nacional sobre 
desempenho energético;
d) Edifícios utilizados ou destinados a ser 
utilizados quer durante menos de quatro 
meses por ano quer por um período anual 
limitado e com um consumo de energia 
previsto de menos de 25 % do que seria 
previsível em caso de utilização durante 
todo o ano;
e) Edifícios autónomos com uma área útil 
total inferior a 50 m2;
f) Edifícios em que a renovação não seja 
tecnicamente viável.

Or. en

Alteração 528
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Seguindo o bom exemplo do sector 
público, as instituições da UE devem velar 
por que, por ocasião de obras de 
renovação importantes nos seus edifícios, 
o desempenho energético dos mesmos seja 
melhorado de molde a que se tornem 
edifícios com necessidades quase nulas de 
energia, tal como definido no artigo 2.º, 
n.º 2, da Directiva 2010/31/EU, ou 
edifícios que se inscrevam na classe de 
eficiência energética mais elevada, tal 
como definido no país em que o edifício 
está situado.
Até 31 de Dezembro de 2018, as 
instituições da UE devem velar por que 
todos os edifícios de que são proprietárias 
ou ocupam sejam edifícios com 
necessidades quase nulas de energia ou se 
inscrevam na classe de eficiência 
energética mais elevada, tal como 
definido no país em que o edifício está 
situado.

Or. en

Justificação

As instituições da UE devem dar o exemplo renovando os seus edifícios de molde a que o seu 
desempenho energético seja o mais elevado possível. Devem igualmente, a fim de poupar o 
dinheiro dos contribuintes, ocupar edifícios que consumam a menor quantidade de energia 
possível. A data de 31 de Dezembro de 2018 decorre da directiva relativa ao desempenho 
energético dos edifícios, que, no seu artigo 9.º, n.º 1, alínea b), que exige que os edifícios 
novos ocupados e detidos por autoridades públicas sejam edifícios com necessidades quase 
nulas de energia.

Alteração 529
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 530
Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. As empresas de propriedade pública 
que se encontrem em concorrência com 
participantes privados no mercado não 
devem ser abrangidas pelos requisitos 
estabelecidos no artigo 4.º, n.º1. O mesmo 
se deve aplicar às empresas de construção 
de habitação que sejam propriedade 
pública.

Or. de

Justificação

A observância dos requisitos colocaria as empresas de propriedade pública, bem como as 
firmas de construção de habitação de propriedade pública, em desvantagem concorrencial 
face às do sector privado, pelo que daria lugar a uma distorção da concorrência.

Alteração 531
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras
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Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se um organismo público já tiver 
criado uma estratégia de eficiência 
energética para os seus edifícios com base 
noutro parâmetro e se espere obter, com 
esta estratégia, uma poupança de energia 
equivalente ou superior à poupança que 
se espera obter com o objectivo de 
renovação, os Estados-Membros devem 
permitir que esse organismo público 
continue a aplicar a sua estratégia.

Or. en

Alteração 532
Daniel Caspary, Markus Pieper

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se um organismo público tiver já 
elaborado um plano de eficiência 
energética para os seus edifícios que seja 
susceptível de permitir alcançar aumentos 
da eficiência energética equivalentes aos 
facultados pela abordagem assente na 
renovação, os Estados-Membros devem 
autorizar o organismo em questão a 
prosseguir a aplicação do plano.

Or. de

Alteração 533
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem decidir 
não estabelecer ou não aplicar os 
requisitos a que se refere o n.º 1 a 
edifícios oficialmente protegidos com 
base, inter alia, no seu valor 
arquitectónico ou histórico. Os edifícios 
protegidos serão incluídos no inventário a 
que se refere o n.º 3 com a indicação do 
seu estatuto.

Or. en

Alteração 534
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Até 2015, as instituições da UE 
deverão melhorar o desempenho 
energético dos seus edifícios para que 
estes se inscrevam na classe de eficiência 
energética mais elevada, tal como 
definido no país em que o edifício está 
situado.

Or. en

Alteração 535
Frédérique Ries

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sempre que as medidas de eficiência 
energética digam respeito a edifícios 
públicos, como centros de dia, infantários 
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ou escolas, deve ser realizada uma 
avaliação de impacto sobre a saúde.

Or. en

Justificação

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

Alteração 536
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se um organismo público tiver criado 
uma estratégia de eficiência energética 
para os seus edifícios com base noutro 
parâmetro, como o da poupança por 
metro quadrado aquecido e/ou arrefecido, 
e se espere obter, com esta estratégia, uma 
poupança de energia equivalente ou 
superior à poupança que se espera obter 
com o objectivo de renovação, os Estados-
Membros devem permitir que esse 
organismo público continue a aplicar a 
sua estratégia.

Or. en

Alteração 537
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-B. Os edifícios e monumentos 
seguidamente indicados não serão 
incluídos no cálculo da taxa de renovação 
de 3% a que se refere o artigo 4.º, n.º 1, da 
presente directiva:
a) Edifícios e monumentos históricos 
classificados,
b) Edifícios comprados por autoridades 
públicas para demolição.

Or. en

Alteração 538
 Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. No quadro da fixação dos objectivos 
a que se refere o artigo 4.º, n.º 1, importa 
reconhecer como positivas e ter em conta 
as realizações do passado no domínio da 
eficiência energética. Por conseguinte, 
cumpre ter em conta todas as estratégias e 
os esforços já existentes que visam 
incrementar a eficiência energética dos 
edifícios desde1 de Janeiro de 2005.

Or. de

Justificação

Os esforços - em curso ou já realizados - dos Estados-Membros tendentes à renovação dos 
edifícios visando aumentar a respectiva eficiência energética devem ser considerados 
positivos, cumprindo, consequentemente, tê-los em conta aquando da fixação dos objectivos. 
O pacote de medidas “Clima e Energia” (Decisão 406/2009/CE), que entrou em vigor em 
Junho de 2009, visa permitir a consecução dos objectivos 20-20-20. O pacote consiste em 
quatro actos legislativos e toma como referência para os objectivos a alcançar o ano de 
2005. 
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Alteração 539
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem 
incentivar outros organismos do sector 
público a adoptar os objectivos referidos 
no n.º 1, sempre que tal seja viável em 
termos técnicos e de custos.

Or. en

Alteração 540
Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os Estados-Membros devem apoiar 
os organismos públicos nos esforços que 
desenvolvem para cumprir os requisitos 
consagrados no n.º 1. Esse apoio deve 
incluir todas as medidas financeiras 
necessárias para evitar dificuldades 
sociais decorrentes das medidas de 
renovação, em particular aumentos das 
rendas da habitação social. 

Or. de

Justificação

Clarificação do objectivo da proposta, centrando-se claramente na renovação de edifícios 
ocupados por inquilinos socialmente desfavorecidos, os quais, em virtude da sua situação 
financeira, não podem sequer pré-financiar investimentos rentáveis em medidas de poupança 
energética, mesmo que, a médio prazo, pudessem beneficiar de rendas (aquecimento 
incluído) mais baixas.
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Alteração 541
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os Estados-Membros devem velar 
por que as medidas de eficiência 
energética sejam aplicadas 
prioritariamente aos organismos públicos 
cujos edifícios apresentem o pior 
desempenho energético.  Os organismos 
públicos devem procurar dar prioridade 
aos edifícios com pior desempenho 
energético.

Or. en

Alteração 542
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 543
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fi

Justificação

Se a percentagem de renovação mencionada no artigo 4.º, n.º 1, for suprimida, o n.º 2 será 
desnecessário.

Alteração 544
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 545
Hermann Winkler

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 546
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A observância do requisito referente à 
taxa de renovação de 2 % deve ser 
avaliada com base na taxa média de 
renovação anual ao longo do período 
compreendido entre 2014 e 2020. Os 
Estados-Membros podem imputar, de 
forma proporcional, à taxa de renovação 
as renovações de edifícios públicos 
realizadas desde 2005 (“early actions”).

Or. de

Justificação

Uma taxa de renovação anual rígida é irrealista e não contempla as condições observadas 
nos Estados-Membros. Além disso, a proposta da Comissão não tem em conta os esforços até 
à data envidados pelos Estados-Membros para renovar edifícios públicos ('early actions'), 
esforços esses que produziram excelentes resultados em matéria de eficiência energética.

Alteração 547
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. Numa perspectiva de flexibilidade, os 
Estados-Membros podem autorizar os 
respectivos organismos públicos a calcular 
a taxa anual de 3% a que refere o n.º 1 
como uma média da área útil renovada 
num período de cinco anos.

Or. en

Justificação

O cálculo da taxa de renovação de 3% como média de um período de 5 anos deixa às 
autoridades públicas maior flexibilidade em termos de investimento e de planeamento 
orçamental.

Alteração 548
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros podem autorizar 
os respectivos organismos públicos a 
contabilizar, na sua taxa de poupança 
energética, o excedente de energia 
economizada num dado ano como tendo 
sido realizado em qualquer um dos dois 
anos anteriores ou seguintes.

Or. ro

Alteração 549
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

as autoridades locais e regionais e os 
organismos de habitação social, 
respeitando a sua liberdade 
administrativa, e lançar um programa de 
renovação dos seus edifícios em matéria 
de poupança de energia, segundo as 
modalidades definidas no n.° 1.

Or. fr

Justificação

É desejável que os edifícios propriedade das colectividades locais e as habitações sociais 
participem voluntariamente, e não de forma obrigatória, para o esforço exemplar proposto 
pela Directiva.

Alteração 550
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros podem autorizar 
os respectivos organismos públicos a 
contabilizar, na sua taxa de renovação 
anual, o excedente de área útil renovada 
num dado ano como tendo sido renovada 
em qualquer um dos dois anos anteriores 
ou seguintes. A área útil renovada no 
período 2010-2013 pode ser contabilizada 
em 2014.

Or. en

Alteração 551
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

órgãos, gabinetes e agências da União 
Europeia podem autorizar os respectivos 
organismos públicos a contabilizar, na sua 
taxa de poupança energética, o excedente 
de energia economizada num dado ano 
como tendo sido realizado em qualquer um 
dos dois anos anteriores ou seguintes.

Or. ro

Alteração 552
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 553
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 554
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A flexibilidade no que respeita à contabilização, na taxa de renovação anual, do excedente de 
área útil renovada num dado ano deveria ser aumentada para quatro anos antes ou após o 
ano em questão, a fim de ter em consideração a longa duração dos projectos de construção.

Alteração 555
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

A abordagem de dois anos exclui eficazmente a renovação profunda. Os Estados-Membros 
devem dispor da possibilidade de incluir este tipo de renovação, pois é absolutamente 
necessária para uma política de eficiência energética a longo prazo no sector da construção.

Alteração 556
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 557
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros e os respectivos organismos públicos devem dispor de maior 



AM\883474PT.doc 103/108 PE475.929v01-00

PT

flexibilidade no que diz respeito ao planeamento dos investimentos em matéria de renovação 
enquanto a realização do objectivo puder ser garantida.

Alteração 558
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 559
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 560
Vicky Ford
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Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em alternativa ao disposto no n.º 1, 
os Estados-Membros podem decidir tomar 
outras medidas para alcançar uma 
melhoria anual do desempenho 
energético dos edifícios públicos 
equivalente à requerida no n.º 1. Os 
Estados-Membros podem dar prioridade à 
renovação dos edifícios pertencentes aos 
seus organismos públicos, baseando-se na 
melhoria mais rentável do desempenho 
energético do seu parque imobiliário. 
Para efeitos da presente abordagem 
alternativa, os Estados-Membros podem 
estimar a poupança de energia que 
resultaria do n.o 1 usando valores-padrão 
médios apropriados para o consumo de 
energia de um edifício antes e depois da 
renovação.

Or. en

Alteração 561
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os organismos públicos devem ser 
autorizados a prosseguir a sua estratégia 
de eficiência energética, pois a poupança 
daí resultante pode ser assimilada à 
poupança resultante da área construída 
renovada. Aquando da definição das 
políticas e medidas referidas nos n.os 1 e 2, 
deve ser tida em conta a acessibilidade do 
seu preço para os cidadãos e os 
orçamentos públicos. Devem ser 
incentivadas a título prioritário as 
medidas com melhor relação custo-
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eficácia.

Or. en

Alteração 562
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem apoiar 
os organismos do sector público a realizar 
anualmente a renovação de 3% da área de 
piso total dos edifícios de que sejam 
proprietários.

Or. fr

Alteração 563
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em alternativa, os Estados-Membros 
podem também promover a renovação de 
edifícios pertencentes a outros 
proprietários ou reduzir a área total de 
escritórios dos seus edifícios públicos.

Or. de

Justificação

Há que garantir aos Estados-Membros um elevado grau de flexibilidade. Por outro lado, 
importa diligenciar no sentido de garantir que seja atribuída prioridade a medidas que 
apresentem eficácia de custos.
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Alteração 564
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem decidir 
não incluir no seu cálculo da área 
construída total as categorias de edifícios 
referidas no artigo 4.º, n.º 2, da Directiva 
2010/31/UE.

Or. en

Justificação

A directiva relativa à eficiência energética deve ser coerente com a directiva relativa ao 
desempenho energético dos edifícios.

Alteração 565
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
incentivar os organismos de direito 
público a realizar uma renovação 
profunda de 3% do consumo total anual 
de energia.

Or. en

Alteração 566
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem apoiar 
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os organismos públicos na realização dos 
trabalhos de renovação a que se refere o 
artigo 4.º

Or. de

Alteração 567
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros que optem por 
uma abordagem alternativa devem 
comunicar à Comissão, até 1 de Janeiro 
de 2014, as medidas alternativas que 
planeiam adoptar e devem mostrar de que 
modo tencionam alcançar uma melhoria 
equivalente do desempenho energético 
dos edifícios do parque imobiliário.

Or. en

Alteração 568
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os Estados-Membros que optem por 
uma abordagem alternativa devem 
avaliar, de três em três anos, se essa 
abordagem está em vias de alcançar uma 
melhoria de desempenho energético anual 
dos edifícios públicos equivalente à 
exigida no n.º 1 e notificar essas 
avaliações à Comissão. Se as abordagens 
alternativas adoptadas pelos Estados-
Membros não forem suficientes para 
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atingir o objectivo, a Comissão pode 
recomendar ao Estado-Membro que 
utilize a abordagem definida no n.º 1.

Or. en


