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Alteração 569
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do n.º 1, até 1 de Janeiro 
de 2014 os Estados-Membros devem 
estabelecer e colocar à disposição do 
público um inventário dos edifícios que 
são propriedade dos seus organismos 
públicos, indicando:

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Este processo seria extremamente burocrático, sendo mesmo impossível de levar a cabo para 
alguns Estados-Membros.

Alteração 570
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do n.º 1, até 1 de Janeiro 
de 2014 os Estados-Membros devem 
estabelecer e colocar à disposição do 
público um inventário dos edifícios que 
são propriedade dos seus organismos 
públicos, indicando:

Suprimido

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



PE475.932v01-00 4/106 AM\883489PT.doc

PT

Or. en

Alteração 571
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do n.º 1, até 1 de Janeiro 
de 2014 os Estados-Membros devem 
estabelecer e colocar à disposição do 
público um inventário dos edifícios que 
são propriedade dos seus organismos 
públicos, indicando:

Suprimido

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

Or. de

Justificação

A inventariação de todos os edifícios públicos seria demasiado onerosa e burocrática, 
especialmente se fossem incluídas todas as áreas superiores a 250m2.  As economias e 
ganhos de eficiência almejados devem ser documentados no balanço energético global de 
cada Estado.

Alteração 572
Daniel Caspary

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do n.º 1, até 1 de Janeiro 
de 2014 os Estados-Membros devem 
estabelecer e colocar à disposição do 
público um inventário dos edifícios que 
são propriedade dos seus organismos 
públicos, indicando:

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

Or. de

Justificação

Só na Alemanha, a realização de inventários nas cerca de 12.000 autarquias implicaria 
custos exagerados.

Alteração 573
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo  4 - n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do n.º 1, até 1 de Janeiro 
de 2014 os Estados-Membros devem 
estabelecer e colocar à disposição do 
público um inventário dos edifícios que 
são propriedade dos seus organismos 
públicos, indicando:

Suprimido

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

Or. fr

Alteração 574
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do n.º 1, até 1 de Janeiro de 
2014 os Estados-Membros devem 
estabelecer e colocar à disposição do 
público um inventário dos edifícios que são 

3. Para efeitos do n.º 1 e sem prejuízo da 
Directiva 2010/31/UE, até 1 de Janeiro de 
2014 os Estados-Membros devem 
estabelecer e colocar à disposição do 
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propriedade dos seus organismos públicos, 
indicando:

público um inventário dos edifícios que são 
propriedade dos seus organismos públicos 
com uma área útil total superior a 500 m² 
e, até 31 de Dezembro de 2018, superior a 
250 m², indicando:

Or. en

Alteração 575
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do n.º 1, até 1 de Janeiro de 
2014 os Estados-Membros devem 
estabelecer e colocar à disposição do 
público um inventário dos edifícios que são 
propriedade dos seus organismos públicos, 
indicando:

3. Para efeitos do n.º 1, até 1 de Janeiro de 
2014 os Estados-Membros devem levar a 
cabo auditorias energéticas a fim de 
estabelecer e colocar à disposição do 
público um inventário dos edifícios que são 
propriedade dos seus organismos públicos, 
indicando:

Or. en

Alteração 576
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do n.º 1, até 1 de Janeiro de 
2014 os Estados-Membros devem
estabelecer e colocar à disposição do 
público um inventário dos edifícios que são 
propriedade dos seus organismos públicos, 
indicando:

3. Para efeitos do n.º 1, até 1 de Janeiro de 
2014 os Estados-Membros podem
estabelecer e colocar à disposição do 
público um inventário dos edifícios que são 
propriedade dos seus organismos públicos, 
indicando:

Or. de
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Alteração 577
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do n.º 1, até 1 de Janeiro de 
2014 os Estados-Membros devem 
estabelecer e colocar à disposição do 
público um inventário dos edifícios que são 
propriedade dos seus organismos públicos, 
indicando:

3. Para efeitos do n.º 1, até 1 de Janeiro de 
2014 os Estados-Membros devem 
estabelecer e colocar à disposição do 
público um inventário dos edifícios que são 
propriedade dos seus organismos públicos 
ou estão por estes ocupados, indicando:

Or. en

Alteração 578
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do n.º 1, até 1 de Janeiro de 
2014 os Estados-Membros devem 
estabelecer e colocar à disposição do 
público um inventário dos edifícios que são 
propriedade dos seus organismos públicos, 
indicando:

3. Para efeitos do n.º 1, até 1 de Janeiro de 
2014 os Estados-Membros devem 
estabelecer e colocar à disposição do 
público um inventário dos edifícios que são 
propriedade dos seus organismos públicos 
ou estão por estes ocupados, indicando:

Or. en

Alteração 579
Daniel Caspary

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

Texto da Comissão Alteração

a) A área construída em m2; e Suprimido
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Or. de

Alteração 580
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 581
Daniel Caspary

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

Texto da Comissão Alteração

b) O desempenho energético de cada 
edifício.

Suprimido

Or. de

Alteração 582
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O desempenho energético de cada 
edifício.

(b) O desempenho energético de cada 
edifício para o qual foi emitido um 
certificado de desempenho energético em 
conformidade com a Directiva 
2010/21/UE; e

Or. en
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Alteração 583
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se for o caso, qualquer estatuto de 
protecção oficial que confira a isenção 
prevista no n.º 1-A;

Or. en

Alteração 584
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Texto da Comissão Alteração

A elaboração de tais inventários não se 
aplicará, contudo, a edifícios importantes 
para a segurança nacional como, por 
exemplo, edifícios das forças armadas.

Or. fi

Justificação

Por razões de segurança nacional, é importante que os edifícios das forças armadas, por 
exemplo, sejam excluídos do âmbito dos inventários.

Alteração 585
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Em alternativa aos n.ºs 1 e 2, os 
Estados-Membros podem optar pela 
adopção de outras medidas destinadas a 
melhorar o desempenho dos edifícios 
públicos em matéria de eficiência 
energética. A quantidade anual de 
melhorias da eficiência energética 
alcançada utilizando esta abordagem deve 
ser equivalente à quantidade de 
poupanças de energia estabelecida no 
n.º 1.
Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 Janeiro 2014, as 
medidas alternativas que planeiam 
adoptar, demonstrando a forma como 
tencionam atingir a quantidade exigida de 
melhorias da eficiência energética.

Or. en

Justificação

Este número garante que cada Estado-Membro possa utilizar as medidas mais adequadas e 
rentáveis para atingir os objectivos de renovação anual.  Deverá conferir a flexibilidade 
necessária, pois há grandes diferenças entre os Estados-Membros: eficiência energética do 
parque imobiliário existente, acções iniciais e futuras através da aplicação da directiva sobre 
a eficiência energética dos edifícios e variação das necessidades de renovação. Além disso, 
na realização de renovações para fins de eficiência energética, haverá que considerar a 
totalidade do ciclo de vida do edifício e ter em conta outras necessidades relativas à 
renovação.

Alteração 586
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em alternativa aos requisitos do
artigo 4.º, n.º 1, e sem prejuízo do artigo 
7.º da Directiva 2010/31/UE ou do artigo 



AM\883489PT.doc 11/106 PE475.932v01-00

PT

2.º-A supra, os Estados-Membros podem 
optar por reduzir em 3% por ano o 
consumo total de energia de todos os 
edifícios que disponham de um certificado 
de desempenho energético nos termos do 
artigo 12.º, n.º1, alínea b) da Directiva 
2010/31/UE.

Or. en

Justificação

A área útil total funciona unicamente como indicador aproximativo do consumo provável de 
energia. Os Estados-Membros podem optar por basear o seu objectivo anual de redução do 
consumo de energia no desempenho energético efectivo dos edifícios.

Alteração 587
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio 
Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, 
Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem 
estabelecer condições para a isenção de 
categorias de edifícios previstas no artigo 
4.º, n.º 2, da Directiva 2010/31/UE das 
disposições do presente artigo. 

Or. en

Justificação

Esta isenção inclui edifícios históricos, religiosos ou temporários.

Alteração 588
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
encorajar as instituições públicas que 
arrendam edifícios a incentivarem os 
senhorios a proceder à renovação 
energética dos imóveis em causa. Por 
razões de concorrência, as instituições 
públicas não podem utilizar fundos 
públicos para renovar imóveis tomados de 
arrendamento a proprietários privados.

Or. de

Justificação

As autoridades públicas não podem renovar os edifícios arrendados, mas podem incentivar 
os senhorios a fazê-lo.

Alteração 589
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
incentivar o estabelecimento de um 
inventário acessível ao público dos 
edifícios que são propriedade dos seus 
organismos públicos com uma área útil 
total inferior a 250 m², indicando:
(a) A área construída em m2; e
(b) O desempenho energético de cada 
edifício, se conhecido.

Or. en

Alteração 590
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os inventários referidos nos n.ºs 3 e 
3-A devem ser revistos, pelo menos, de 
cinco em cinco anos e actualizados, se 
necessário, com base nas alterações 
ocorridas do desempenho energético, da 
propriedade e do estatuto de protecção do 
edifício.

Or. en

Alteração 591
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

3-C. Em alternativa aos n.ºs 1 e 2, os 
Estados-Membros podem adoptar outras 
medidas destinadas a obter uma melhoria 
equivalente do desempenho energético 
dos edifícios que são propriedade dos seus 
organismos públicos em conformidade 
com o n.º 1. Os Estados-Membros podem 
dar prioridade à renovação dos edifícios 
pertencentes aos seus organismos 
públicos, com base na melhoria, a partir 
de uma boa relação custo-eficácia, do 
desempenho energético do seu parque 
imobiliário.
Os Estados-Membros que optem por uma 
abordagem alternativa devem comunicar 
à Comissão, até 1 de Janeiro de 2014, o 
mais tardar, as medidas alternativas que 
planeiam adoptar e devem mostrar como 
pretendem alcançar uma melhoria 
equivalente do desempenho energético 
dos edifícios pertencentes aos seus 
organismos públicos.
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Or. en

Alteração 592
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros devem incentivar 
os organismos públicos locais, os 
municípios urbanos e rurais e os outros 
organismos públicos a:

Or. fr

Justificação

As medidas previstas no artigo 4 º não devem ser aplicáveis só às grandes cidades. No 
sentido de garantir que os incentivos também são aplicáveis às zonas rurais, convém que o 
artigo especifique os organismos abrangidos. O articulado deve também prever que os 
cidadãos europeus que vivem em zonas rurais e, por vezes, isoladas possam beneficiar dos 
incentivos oferecidos a nível local e nacional.

Alteração 593
Ioan Enciu

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros devem incentivar 
os organismos locais, municipais e os 
outros organismos públicos a:

Or. ro

Alteração 594
Fiorello Provera
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Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros devem incentivar 
os organismos públicos, directa ou 
indirectamente através das empresas de 
serviços energéticos, a:

Or. en

Justificação

As empresas de serviços energéticos e os fornecedores de serviços energéticos análogos são 
as entidades mais adequadas no que respeita às competências técnicas e aos mecanismos 
operacionais para a adopção de medidas de poupança de energia. Essas empresas dispõem 
de todos os instrumentos adequados para se mobilizarem em prol dos consumidores finais 
aos quais incumbe a obrigação de poupança. Esta relação positiva seria a melhor forma de 
abrir o mercado dos serviços energéticos e confiá-lo a entidades técnicas fiáveis e 
competentes.

Alteração 595
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros e as instituições, 
os organismos oficiais e as agências da 
União Europeia devem incentivar os 
organismos públicos a:

Or. ro

Alteração 596
Lambert van Nistelrooij

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

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

4. Os Estados-Membros devem incentivar 
os municípios urbanos e rurais, bem como
outros organismos públicos a:

Or. en

Alteração 597
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os organismos públicos devem:

Or. es

Alteração 598
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 599
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo  4 – n.º 4 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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;

a) Adoptar um plano integrado de 
eficiência energética, isolado ou inscrito
num plano mais vasto no domínio do clima 
ou das cidades e regiões com baixo 
consumo de energia, ou um plano no 
domínio do ambiente, que contenha 
objectivos específicos de poupança de 
energia, com vista a melhorar 
continuamente as suas economias de 
energia e a sua eficiência energética;

Or. fr

Alteração 600
Mario Pirillo

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

Texto da Comissão Alteração

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;

a) Adoptar um plano de eficiência 
energética integrado ou no quadro de um
plano mais vasto no domínio do clima ou
dos projectos de tipo "cidades com baixo 
consumo de energia", que contenha 
objectivos específicos de poupança de 
energia, com vista a melhorar 
continuamente a sua eficiência energética;

Or. it

Alteração 601
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Adoptar um plano de eficiência (a) Adoptar um plano de eficiência 
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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;

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, bem como a reduzir 
os correspondentes custos e a aumentar 
os lucros gerados pela redução das 
facturas;

Or. ro

Alteração 602
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Texto da Comissão Alteração

(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;

(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 e um 
calendário para o seu cumprimento, com 
vista a melhorar continuamente a sua 
eficiência energética;

Or. en

Alteração 603
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

(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 

(a) Adoptar um plano de eficiência 
energética, isolado ou integrado num plano 
mais vasto no domínio do clima, das 
"cidades e regiões de baixo consumo de 
energia'' ou do ambiente, que contenha 
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vista a melhorar continuamente a sua 
eficiência energética;

objectivos específicos de poupança de 
energia, com vista a melhorar 
continuamente a sua eficiência energética;

Or. en

Alteração 604
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

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;

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 e 
acções específicas, com vista a melhorar 
continuamente a sua eficiência energética;

Or. es

Alteração 605
Fiorello Provera

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

Texto da Comissão Alteração

(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;

(a) Adoptar e aplicar 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;

Or. en
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Alteração 606
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Texto da Comissão Alteração

(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;

(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 eficiência energética, com 
vista a melhorar continuamente a sua 
eficiência energética;

Or. en

Alteração 607
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Controlar e verificar o nível anual 
de cumprimento dos objectivos planeados;

Or. en

Alteração 608
Frédérique Ries

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Pôr em prática um sistema de gestão da 
energia como parte integrante da aplicação 

(b) Pôr em prática um sistema de gestão da 
energia como parte integrante da aplicação 
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do respectivo plano. do respectivo plano. O plano de eficiência 
energética e o respectivo sistema de gestão 
devem ter em devida conta os riscos para 
a saúde e eventuais medidas com efeitos 
benéficos.

Or. en

Alteração 609
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) ter em conta, aquando da construção 
de edifícios públicos, as emissões de 
dióxido de carbono provenientes dos 
materiais de construção, o consumo de 
energia ocorrido no fabrico destes e o seu 
impacto no ambiente, e promover a 
utilização de recursos naturais 
renováveis, como a madeira, na 
construção;

Or. fi

Justificação

Os materiais de construção também são um factor decisivo, na medida em que uma 
percentagem cada vez maior do consumo total de energia dos edifícios ocorre na fase de 
construção. Promover a utilização de materiais de construção ecológicos de baixa emissão, 
como a madeira, reduziria o impacto ambiental resultante da construção.

Alteração 610
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ponderar, no âmbito da 
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implementação do seu plano, a 
possibilidade de conclusão de contratos de 
serviços de energia para manter ou 
melhorar a eficiência energética a longo 
prazo, incluindo contratos de desempenho 
energético;

Or. fr

Alteração 611
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se necessário, fazer uso de 
instrumentos de financiamento da UE, 
bem como de modelos de financiamento 
por terceiros, como as empresas de 
serviços energéticos, para financiar a 
eficiência energética nos edifícios 
públicos;

Or. en

Alteração 612
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Justificação

Um objectivo importante da presente directiva é reforçar o mercado dos serviços energéticos 
com vista a mobilizar capital privado para os investimentos nos projectos de eficiência 
energética. Por conseguinte, é fundamental que os organismos públicos sejam encorajados a 
utilizar contratos de desempenho energético entre outras medidas destinadas a alcançar as 
poupanças energéticas necessárias.

Alteração 613
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Recorrer às empresas de serviços 
energéticos e aos contratos de 
desempenho energético para financiar as 
renovações e executar os seus projectos;

Or. en

Justificação

Esta medida resolveria o problema dos custos iniciais para as autoridades públicas e 
incentivaria o crescimento das empresas de serviços energéticos e dos contratos de 
desempenho energético no sector público, promovendo a utilização deste modelo.

Alteração 614
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Dispor de uma contabilidade 
energética por edifício e discriminada por 
vector energético;

Or. es
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Alteração 615
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Levar a cabo uma certificação do 
desempenho energético em todos os 
edifícios públicos;

Or. en

Alteração 616
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ou, em alternativa às alíneas a) e b), 
realizar uma auditoria energética;

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros devem dispor da maior flexibilidade possível, contanto que os 
objectivos sejam realizados.

Alteração 617
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Evitar medidas passíveis de resultar 
directamente na supressão ou redução de 
serviços essenciais do sector público 
apenas para observar as medidas de 
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eficiência energética previstas na presente 
directiva;

Or. en

Alteração 618
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Promover, para além da abordagem 
de produto único, uma "abordagem de 
sistema" com vista à obtenção de 
poupanças de energia adicionais a longo 
prazo;

Or. en

Alteração 619
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

Ao fazê-lo, os Estados-Membros devem 
assegurar que o acesso às iniciativas e às 
medidas de incentivo é oferecido a todos 
os cidadãos, independentemente do seu 
local de residência.

Or. fr

Alteração 620
Lambert van Nistelrooij

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

Neste contexto, os Estados-Membros 
devem garantir que todos os seus 
cidadãos, independentemente do local em 
que residam, tenham acesso às medidas e 
iniciativas de eficiência energética. 

Or. en

Justificação

As disposições do artigo 4.º não devem ser aplicadas apenas às grandes cidades. Para 
assegurar que as medidas de poupança de energia sejam aplicadas também nas zonas rurais, 
o artigo deve clarificar quais os organismos públicos envolvidos. O artigo deve também 
garantir que mesmo os cidadãos que vivem em zonas remotas e isoladas beneficiem das 
medidas nacionais de eficiência energética.

Alteração 621
Frédérique Ries

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 622
Vicky Ford
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Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros são incentivados a 
prestar aconselhamento às autoridades 
públicas sobre a metodologia de cálculo e 
de avaliação da relação custo-eficácia.

Or. en

Alteração 623
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em complemento ou alternativa ao 
n.º 1, os Estados-Membros podem optar 
por aplicar as disposições do n.º 1 aos 
edifícios privados. Nessas circunstâncias, 
a superfície construída total deve 
corresponder pelo menos à superfície que 
teria sido renovada nos termos do disposto 
no n.º 1. Os Estados-Membros devem 
provar que as renovações privadas 
levadas a cabo são complementares 
àquelas que seriam normalmente 
efectuadas.

Or. en

Justificação

Em alguns países, foram efectuadas enormes obras de renovação no sector público nos 
últimos 15 anos. Consequentemente, há uma necessidade muito mais urgente de renovar os 
edifícios privados.

Alteração 624
Krišjānis Kariņš
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Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em complemento ou alternativa ao 
n.º 1, os Estados-Membros podem optar 
por aplicar as disposições do n.º 1 aos 
edifícios privados.

Or. en

Alteração 625
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. As instituições da UE darão o 
exemplo, reduzindo o seu próprio 
consumo de energia através, entre outros, 
de sistemas inovadores de aquecimento e 
iluminação, da instalação de aparelhos 
com maior eficiência energética e de 
processos eficientes em termos de 
recursos.  No que respeita aos seus 
edifícios, integrarão, sempre que possível, 
as energias renováveis e levarão o seu 
nível de desempenho energético ao 
patamar mais elevado (definido no país 
em que o edifício está situado) até 2015.

Or. en

Alteração 626
Vicky Ford

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

4-A. Sempre que tecnicamente exequível e 
rentável, os Estados-membros devem 
conferir prioridade a medidas de 
eficiência energética, incluindo o 
isolamento, para os edifícios residenciais 
públicos ocupados por funcionários de 
serviços essenciais do sector público, 
entre os quais o pessoal militar, cujo 
emprego exige a ocupação desses 
edifícios. 

Or. en

Alteração 627
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem decidir 
excluir, parcial ou totalmente, edifícios 
sujeitos à protecção do património da 
aplicação das disposições 
supramencionadas, se a conformidade 
com os requisitos mínimos de eficiência 
energética implicasse uma alteração 
significativa do seu carácter ou aspecto.

Or. de

Justificação

O isolamento do exterior de uma casa em enxaimel que esteja classificada não deve ser 
prescrito pela legislação da UE - para apenas dar um exemplo.

Alteração 628
Lena Kolarska-Bobińska



PE475.932v01-00 30/106 AM\883489PT.doc

PT

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Mediante apresentação de um pedido 
à Comissão por parte de um Estado-
Membro, os financiamentos europeus 
para acções de eficiência energéticas a 
título do FEDER ou de outras fontes 
estarão sujeitos a uma derrogação ou a 
uma redução dos requisitos de 
financiamento.

Or. en

Alteração 629
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os Estados-Membros devem garantir 
o acesso às medidas e iniciativas em 
matéria de eficiência energética aos 
organismos públicos nas localidades 
urbanas e rurais.

Or. en

Alteração 630
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem implementar roteiros 
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nacionais dedicados com vista à 
renovação dos edifícios que sejam 
propriedade dos organismos públicos ou 
sejam por eles ocupados. Estes roteiros 
garantirão a medição das reduções do 
consumo de energia fornecida ou final 
(kWh e kWh/m² ou equivalente), tal como 
definido na Directiva 2010/32 UE, Anexo 
I, de pelo menos 20%, 40% e 80% até 
2020, 2030 e 2045, respectivamente.
No âmbito destes planos, todos os edifícios 
que sejam propriedade das autoridades 
nacionais, regionais e locais ou sejam por 
elas ocupados, que estão sujeitos - a partir 
de 1 de Janeiro de 2014 - a trabalhos de 
modernização periódicos (por exemplo, 
devido à idade, fraca qualidade ou mau 
desempenho), serão igualmente sujeitos a 
renovação energética com vista a redução 
do consumo de energia acima referido.
Ao preencherem os requisitos 
estabelecidos no n.º 1, os Estados-
Membros devem assegurar a realização de 
profundas renovações sempre que tal seja 
tecnicamente exequível, começando 
primeiro pelos edifícios com pior 
desempenho e englobando todas as 
medidas economicamente justificáveis. 
Estas renovações devem ser efectuadas a 
um ritmo e com uma profundidade que dê 
origem a um aumento do desempenho 
anual cumulativo de energia de pelo 
menos 2,5% em média por ano pelo 
parque dos edifícios públicos na sua 
totalidade até 2030, e anos seguintes.

Or. en

Alteração 631
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 5
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Texto da Comissão Alteração

Aquisições pelos organismos públicos Suprimido
Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organismos públicos adquiram 
apenas produtos, serviços e edifícios com 
elevadas normas de eficiência energética, 
como referido no anexo III.

Or. en

Alteração 632
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, como 
referido no anexo III.

Sem prejuízo do disposto na Directiva 
2004/18/CE, quando já que se apliquem 
as normas em matéria de eficiência 
energética, os Estados-Membros devem 
assegurar que os organismos públicos 
adquiram produtos, serviços e edifícios 
com elevadas normas de eficiência 
energética, tendo em conta a eficácia em 
termos de custos, a viabilidade económica 
e a adequação técnica, bem como um 
grau de concorrência suficiente, como 
referido no anexo III. No que se refere aos 
produtos não cobertos pela legislação 
europeia sobre a rotulagem relativa à 
eficiência energética, os organismos 
públicos devem procurar ter em conta a 
eficiência energética dos produtos 
adquiridos.

Or. en

Alteração 633
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata
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Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, como 
referido no anexo III.

Atendendo a que os organismos públicos 
podem funcionar como modelos muito 
importantes para o resto da sociedade, 
podem promover novos produtos e 
serviços inovadores no domínio da 
eficiência energética e representam uma 
parte considerável do consumo nacional 
de energia, os Estados-Membros devem 
assegurar que os organismos públicos 
apenas adquiram e invistam em produtos, 
serviços e edifícios com as mais elevadas 
normas de eficiência energética, como 
referido no anexo III.

Or. en

Alteração 634
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, como 
referido no anexo III.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos, em conformidade 
com as directivas relativas aos contratos 
públicos, adquiram apenas produtos, 
serviços e edifícios com elevadas normas 
de eficiência energética, numa boa relação 
custo-eficácia, como referido no anexo III.
Simultaneamente, deve ter-se em conta a 
relação custo-eficácia, a viabilidade 
económica e a adequação técnica, bem 
como a existência de um grau de 
concorrência suficiente;

Or. de
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Justificação

Para garantir uma utilização cuidadosa do erário público, as entidades públicas devem dar a 
máxima prioridade à questão da poupança no âmbito das suas aquisições. Além disso, esta 
nova regulamentação só deve ser aplicável no contexto das directivas relativas aos contratos 
públicos e ser conforme com as mesmas.

Alteração 635
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, como 
referido no anexo III.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, tendo em 
conta a eficácia em termos de custos 
baseada numa análise do ciclo de vida, a 
viabilidade económica e a adequação 
técnica, bem como um grau de 
concorrência suficiente, como referido no 
anexo III.

Or. en

Alteração 636
Hermann Winkler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar
que os organismos públicos adquiram 
apenas produtos, serviços e edifícios com 
elevadas normas de eficiência energética, 
como referido no anexo III.

Os Estados-Membros zelam por que, na 
medida do possível, os organismos 
públicos adquiram apenas produtos, 
serviços e edifícios com elevadas normas 
de eficiência energética, como referido no 
anexo III. São tidos em conta, neste 
contexto, quer a capacidade orçamental 
do sector público quer o princípio da 
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eficiência económica das empresas.

Or. de

Alteração 637
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, como 
referido no anexo III.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, como 
referido no anexo III. No âmbito dos 
processos de adjudicação de contratos de 
serviços, as entidades públicas avaliam a 
possibilidade de celebração de contratos 
de desempenho energético de longo prazo, 
tal como referido no artigo 14.º, alínea b).

Or. en

Justificação

Os organismos públicos devem evitar os contratos que apenas visam medidas a curto prazo 
e/ou dizem respeito exclusivamente à substituição de equipamento técnico sem medidas para 
de funcionamento e manutenção. Uma acção global que comporte diversas medidas a longo 
prazo conduz a uma maior poupança energética e é mais eficaz no que se refere aos custos 
do que diversas medidas individuais. A referência ao artigo 14.º, alínea b), que requer que os 
Estados-Membros forneçam contratos-modelo para a celebração de contratos de desempenho 
energético no sector público, reforça a coerência do texto.

Alteração 638
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que Os Estados-Membros devem assegurar que 
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os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, como 
referido no anexo III.

os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, tendo em 
conta a eficácia em termos de custos, a 
viabilidade económica e a adequação 
técnica, bem como um grau de 
concorrência suficiente, como referido no 
anexo III.

Or. en

Alteração 639
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, como 
referido no anexo III.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, tendo 
simultaneamente em conta a eficácia em 
termos de custos, a viabilidade económica 
e a adequação técnica, bem como um 
grau de concorrência suficiente, como 
referido no anexo III.

Or. en

Justificação

A formulação está incluída no Anexo III, mas deve ser novamente sublinhada.

Alteração 640
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que Os Estados-Membros devem assegurar que 
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os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, como 
referido no anexo III.

os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, desde que 
tal seja exequível dos pontos de vista 
técnico, funcional e económico, como 
referido no anexo III. 

Or. en

Alteração 641
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, como 
referido no anexo III.

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, pelo menos até 2018, os organismos 
públicos adquiram apenas produtos, 
serviços e edifícios com elevadas normas 
de eficiência energética e, depois dessa 
data, com a maior eficiência energética 
possível, como referido no anexo III.

Or. de

Alteração 642
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organismos públicos adquiram 
apenas produtos, serviços e edifícios com 
elevadas normas de eficiência energética, 
como referido no anexo III.

Os Estados-Membros devem apoiar os 
organismos públicos que desejem adquirir 
principalmente produtos, serviços e
edifícios com elevadas normas de 
eficiência energética, como referido no 
anexo III.

Or. ro
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Alteração 643
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, como 
referido no anexo III.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos - tendo em conta 
igualmente a eficiência económica -
adquiram apenas produtos, serviços e 
edifícios com elevadas normas de 
eficiência energética, numa boa relação 
custo-eficácia, como referido no anexo III.

Or. de

Alteração 644
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner 
Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, como 
referido no anexo III.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, como 
referido no anexo III, e tenham em conta 
os níveis optimizados de rentabilidade.

Or. en

Alteração 645
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, como 
referido no anexo III.

Até 1 de Janeiro de 2014, os Estados-
Membros devem assegurar que os 
organismos públicos adquiram ou 
arrendem apenas produtos, serviços e 
edifícios com elevadas normas de 
eficiência energética, como referido no 
anexo III.

Or. en

Alteração 646
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, como 
referido no anexo III.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram, sempre 
que possível, apenas produtos, serviços e 
edifícios com elevadas normas de 
eficiência energética, como referido no 
anexo III.

Or. en

Alteração 647
Daniel Caspary, Markus Pieper

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, como 
referido no anexo III.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram 
preferencialmente produtos, serviços e 
edifícios com elevadas normas de 
eficiência energética, como referido no 
anexo III.
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Or. de

Alteração 648
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, como 
referido no anexo III.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas 
produtos, sistemas, serviços e edifícios 
com elevadas normas de eficiência 
energética, como referido no anexo III.

Or. en

Justificação

A eficiência energética necessita não só de produtos, mas também de sistemas eficientes, por 
exemplo, de um sistema de aquecimento central eficiente e de dimensões adequada, e não 
apenas de uma caldeira eficiente.

Alteração 649
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram apenas
produtos, serviços e edifícios com elevadas 
normas de eficiência energética, como 
referido no anexo III.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos adquiram produtos, 
serviços e edifícios com elevadas normas 
de eficiência energética, como referido no 
anexo III.

Or. fr

Justificação

O texto proposto é muito restritivo.
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Alteração 650
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na aquisição de produtos, serviços e 
edifícios, deve ser conferida prioridade à 
eficiência energética de um conjunto ou 
grupo de produtos na sua totalidade, 
relativamente à eficiência energética de 
uma aquisição individual, tendo em conta 
a adequação técnica e a utilização 
prevista.

Or. en

Alteração 651
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

As disposições do presente artigo 
aplicam-se apenas aos contratos públicos 
cujo valor estimado (líquido do imposto 
sobre o valor acrescentado) é igual ou 
superior aos limiares estabelecidos na 
Directiva 2004/18/CE.

Or. en

Justificação

No texto da proposta em apreço não existe um nível mínimo e, por conseguinte, a directiva 
aplicar-se-ia a todos os contratos públicos, inclusive aos de pequenas dimensões, 
aumentando os encargos burocráticos inerentes ao cumprimento.

Alteração 652
Bernd Lange
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Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem, pela 
mão das instituições públicas, adquirir os 
dispositivos mais eficientes, sobretudo no 
domínio das tecnologias da informação. 
Para a decisão, poderão ser tidas em 
conta normas e/ou marcas nacionais de 
qualidade em matéria de eficiência.

Or. de

Justificação

Já existem no domínio das tecnologias da informação inúmeras ferramentas para aumentar a 
eficiência energética, pelo que devem as mesmas ser valorizadas nas decisões de aquisição 
dos organismos públicos.

Alteração 653
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Regimes obrigatórios em matéria de 
eficiência energética

Regimes de apoio em matéria de eficiência 
energética

[Esta alteração aplica-se à totalidade do 
texto; a sua adopção impõe adaptações 
técnicas em todo o texto].

Or. en

Alteração 654
Marita Ulvskog
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Proposta de directiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Regimes obrigatórios em matéria de 
eficiência energética

Regimes obrigatórios em matéria de 
poupança energética

Or. en

Alteração 655
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Regimes obrigatórios em matéria de 
eficiência energética

Regimes obrigatórios em matéria de
poupança energética

Or. en

Alteração 656
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de directiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Regimes obrigatórios em matéria de 
eficiência energética

Regimes de apoio em matéria de eficiência 
energética

Or. en

Alteração 657
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar 
que todos os distribuidores de energia ou 
todas as empresas de venda de energia a 
retalho que exercem a sua actividade no 
território do Estado-Membro atinjam uma 
poupança anual de energia igual a 1,5% 
das suas vendas, em volume, de energia 
no ano anterior nesse Estado-Membro, 
excluindo a energia utilizada nos 
transportes. Esta quantidade de poupança 
de energia é alcançada pelas partes 
sujeitas a obrigação tendo em conta as 
poupanças dos consumidores finais.

Suprimido

Or. en

Alteração 658
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar 
que todos os distribuidores de energia ou 
todas as empresas de venda de energia a 
retalho que exercem a sua actividade no 
território do Estado-Membro atinjam uma 
poupança anual de energia igual a 1,5% 
das suas vendas, em volume, de energia 
no ano anterior nesse Estado-Membro, 
excluindo a energia utilizada nos 
transportes. Esta quantidade de poupança 
de energia é alcançada pelas partes 
sujeitas a obrigação tendo em conta as 
poupanças dos consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve atribuir uma 
parte do seu objectivo nacional de 
eficiência energética definido nos termos 
do artigo 3.º à energia distribuída no 
território do Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 659
Michael Theurer

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo 
a energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a 
obrigação tendo em conta as poupanças 
dos consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam poupanças
anuais de energia. As partes sujeitas a 
obrigação incentivam os consumidores 
finais a contribuírem para a realização 
dos objectivos da União em matéria de 
eficiência energética.

Or. de

Alteração 660
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo 

1. Cada Estado-Membro adopta 
programas de incentivo ou outras 
medidas, como regimes de obrigação de 
eficiência energética, que garantam a 
realização de poupanças de energia reais 
equivalentes ao objectivo da UE para 
2020. Na medida em que um Estado-
Membro dê preferência a um regime de 
obrigação de eficiência energética, deve o 
mesmo assegurar que todos os 
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a energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

distribuidores de energia ou todas as 
empresas de venda de energia a retalho que 
exercem a sua actividade no território do 
Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação,
no domínio da electricidade, tendo em 
conta as poupanças dos consumidores 
finais e, no domínio do calor e da água 
quente, tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais se estes forem 
proprietários do imóvel. Se forem 
utilizados outros instrumentos, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
realização do objectivo global de redução 
em 20% do consumo de energia em 
relação às projecções para 2020. São 
excluídas, em princípio, todas as 
instalações sujeitas ao regime de comércio 
de emissões, independentemente de existir 
ou não uma atribuição gratuita.

Or. de

Justificação

Deve evitar-se, em qualquer circunstância, a dupla tributação. Para obter poupanças no 
consumidor final, é necessário que este também possa influir no consumo de energia. É o que 
geralmente acontece no consumo de electricidade. A questão já é mais complicada no que se 
refere à energia para aquecimento, dado que o consumo depende muito da qualidade do 
isolamento e da existência de um sistema de aquecimento central moderno. Para isso é 
indispensável a cooperação com os proprietários do imóvel.

Alteração 661
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
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energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo 
a energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

energética. O regime também pode 
assumir a forma de um regime alternativo 
de eficiência energética com base em 
acordos, tal como referido no n.º 9, à 
semelhança dos que já são utilizados em 
muitos Estados-Membros. Esse regime, ou 
regimes alternativos, tal como referido no 
n.º 9, deve assegurar que todos os 
distribuidores de energia ou todas as 
empresas de venda de energia a retalho que 
exercem a sua actividade no território do 
Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia, a determinar por cada 
Estado-Membro de acordo com o seu 
"ponto de partida" em termos de 
eficiência energética, excluindo a energia 
utilizada nos transportes. Esta quantidade 
de poupança de energia é alcançada pelas 
partes sujeitas a obrigação tendo em conta 
as poupanças dos consumidores finais. Os 
Estados-Membros poderão impor um 
sistema alternativo de obrigação de 
poupança de energia baseado em acordos, 
transferindo também, total ou 
parcialmente, a obrigação de poupança 
para os consumidores finais de energia.

Or. fi

Justificação

Muitos Estados-Membros já aplicam regimes de eficiência energética válidos com base em 
acordos. A directiva relativa à eficiência de energia deve ter em conta esses regimes bem 
sucedidos, em vez de obrigar os Estados-Membros a criar novos. Para atingir os objectivos 
nacionais referidos no artigo 3.º, os Estados-Membros estabelecem objectivos de poupança 
anual, baseados nos seus pontos de partida, nos regimes de eficiência de energia escolhidos.

Alteração 662
Fiorello Provera

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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



PE475.932v01-00 48/106 AM\883489PT.doc

PT

um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo 
a energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

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

Or. en

Justificação

The amendments aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity.  A “one fits 
all” approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved  in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
shall set up the most appropriate measures to reach this target.  The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.
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Alteração 663
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo 
a energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia sob forma de quota das 
suas vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, como 
contributo para o objectivo nacional 
estabelecido pelo artigo 3.º da presente 
Directiva, tendo em conta o objectivo da 
União de conseguir uma poupança 
energética de 20% até 2020. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais. O objectivo de 
poupança de energia será introduzido 
gradualmente e com níveis iniciais 
diferenciados a nível nacional, de modo a 
ter plenamente em conta acções iniciais e 
resultados alcançados até ao momento.

Or. en

Justificação

A abordagem de "tamanho único" não é aconselhável na implementação de objectivos 
ambiciosos em termos de eficiência energética. Os Estados-Membros estabelecerão um 
objectivo de eficiência energética de acordo com circunstâncias nacionais específicas, tais 
como o cenário energético, o consumo de energia primária, as acções iniciais e os 
progressos entretanto obtidos na implementação de políticas de eficiência energética.

Alteração 664
Vicky Ford
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Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo 
a energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

1. Caso não disponha já de um, cada 
Estado-Membro deve estabelecer um 
regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
os distribuidores de energia sujeitos a 
obrigação e/ou todas as empresas de venda 
de energia a retalho que exercem a sua 
actividade no território do Estado-Membro 
atinjam um objectivo cumulativo de 
eficiência ou de poupança final de 
energia até 31 de Dezembro de 2020. Este 
objectivo deverá ser equivalente à 
obtenção de eficiências ou poupanças 
anuais iguais a 1,5% das vendas, em 
volume, de energia de todos os 
distribuidores de energia ou de todas as 
empresas de venda de energia a retalho, 
com base na média do último período de 
três anos antes de [data de aplicação da 
presente directiva]. Esta quantidade de 
eficiência energética ou de poupança de 
energia é alcançada pelas partes sujeitas a 
obrigação tendo em conta as poupanças 
dos consumidores finais ou, caso os 
Estados-Membros o decidam, mediante 
poupanças certificadas provenientes de 
outras partes, tal como descrito no n.º 5-
A. Os Estados-Membros podem 
estabelecer objectivos intermédios até 31 
de Dezembro de 2020.

Or. en

Alteração 665
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam um aumento 
mínimo anual da eficiência energética 
igual a 1,5% das suas vendas, em volume, 
de energia no ano anterior nesse Estado-
Membro, excluindo a energia utilizada nos 
transportes. Este aumento da eficiência 
energética é alcançado pelas partes 
sujeitas a obrigação tendo em conta as 
poupanças dos consumidores finais.

Os Estados-Membros devem definir os 
sectores e as medidas elegíveis, as regras 
de medição e verificação para cada país, 
incluindo os requisitos de qualidade dos 
projectos e os actores elegíveis que não as 
partes sujeitas a obrigação. Devem 
igualmente avaliar a possibilidade de 
associar a obrigação a um mecanismo de 
comércio concebido de acordo com as 
necessidades e circunstâncias nacionais.

Or. en

Alteração 666
Daniel Caspary

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar 
que todos os distribuidores de energia ou 
todas as empresas de venda de energia a 
retalho que exercem a sua actividade no 
território do Estado Membro atinjam uma 

1. Cada Estado-Membro pode estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética se considerar que tal é útil para 
atingir o objectivo de eficiência energética 
nacional. Estes sistemas asseguram que 
as partes sujeitas a obrigação no território 
do Estado-Membro atinjam os objectivos 



PE475.932v01-00 52/106 AM\883489PT.doc

PT

poupança anual de energia igual a 1,5% 
das suas vendas, em volume, de energia 
no ano anterior nesse Estado-Membro, 
excluindo a energia utilizada nos 
transportes. Esta quantidade de poupança 
de energia é alcançada pelas partes sujeitas 
a obrigação tendo em conta as poupanças 
dos consumidores finais.

de aumento da eficiência energética 
definidos à escala nível nacional, a fim de 
alcançar o objectivo global europeu de 
20%. Este aumento da eficiência 
energética é alcançado pelas partes 
sujeitas a obrigação tanto na produção 
como no transporte de energia, tendo em 
conta as poupanças dos consumidores 
finais. O regime de obrigação de 
eficiência energética expira em 2020.

Or. de

Justificação

A eficiência energética não se atinge necessariamente só com um sistema de obrigação de 
eficiência energética - veja-se o exemplo da Alemanha, em que um sistema baseado no 
mercado permite exceder os objectivos estabelecidos na Directiva 2006/32/CEE. A decisão 
de adoptar um sistema de obrigação de eficiência energética cabe, pois, aos 
Estados-Membros e não deve excluir categoricamente a introdução de sistemas operacionais 
alternativos. A meta de 1,5% é arbitrária - os próprios Estados-Membros devem decidir qual 
a percentagem de realização dos seus objectivos nacionais de eficiência.

Alteração 667
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo 
a energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais. O objectivo de 
poupança de energia será introduzido 
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gradualmente e com níveis iniciais 
diferenciados a nível nacional, de modo a 
ter plenamente em conta acções iniciais e 
resultados alcançados até ao momento, 
incluindo medidas de eficiência já 
adoptadas no sector dos combustíveis.
As medidas que têm em vista poupanças a 
longo prazo ou programas estruturados, 
propostos pelos operadores, em matéria de 
eficiência energética devem ser 
incentivadas por meio de benefícios 
fiscais ou de um tratamento fiscal 
específico.

Or. en

Alteração 668
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar
que todos os distribuidores de energia ou 
todas as empresas de venda de energia a 
retalho que exercem a sua actividade no 
território do Estado-Membro atinjam uma 
poupança anual de energia igual a 1,5%
das suas vendas, em volume, de energia 
no ano anterior nesse Estado-Membro, 
excluindo a energia utilizada nos 
transportes. Esta quantidade de poupança 
de energia é alcançada pelas partes sujeitas 
a obrigação tendo em conta as poupanças 
dos consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética ou tomar as medidas referidas 
no n.º 9 do presente artigo.  O regime de 
obrigação deve exigir que as partes 
sujeitas a obrigação que exercem a sua 
actividade no território do Estado-Membro 
atinjam uma poupança anual de energia. Os 
Estados-Membros devem estabelecer as 
partes sujeitas a obrigação e a quantidade 
de energia que as mesmas deverão 
poupar. Na fixação destes objectivos, 
devem:

a) ter em conta os seus objectivos 
nacionais de eficiência energética 
referidos no artigo 3.º;
b) estabelecer objectivos plurianuais a fim 
de proporcionar flexibilidade e 
previsibilidade às partes sujeitas a 
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obrigação. 
Esta quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

Or. en

Alteração 669
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar 
que todos os distribuidores de energia ou 
todas as empresas de venda de energia a 
retalho que exercem a sua actividade no 
território do Estado-Membro atinjam uma 
poupança anual de energia igual a 1,5% 
das suas vendas, em volume, de energia 
no ano anterior nesse Estado-Membro, 
excluindo a energia utilizada nos 
transportes. Esta quantidade de poupança 
de energia é alcançada pelas partes 
sujeitas a obrigação tendo em conta as 
poupanças dos consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Os Estados-Membros devem
estabelecer a quantidade de energia a 
poupar. Na fixação destes objectivos, 
devem: a) ter em conta os seus objectivos 
nacionais de eficiência energética 
referidos no artigo 3.º; b) estabelecer 
objectivos plurianuais a fim de 
proporcionar flexibilidade e 
previsibilidade às partes sujeitas a 
obrigação; e c) ter em consideração o 
contributo potencial e acções preventivas.

Esta quantidade de poupança de energia é 
alcançada tendo em conta as poupanças 
dos consumidores finais.

Or. en

Justificação

Será mais adequado que os Estados-Membros estabeleçam os seus próprios objectivos anuais 
de poupança (artigo 6.º) em lugar de disporem de um único objectivo de poupança 
estabelecido a nível da UE. Este objectivo anual de poupança deve ter em vista o 
cumprimento do seu objectivo nacional geral com base numa série de parâmetros que 
incluem os esforços de poupança precedentes e actuais, o real potencial técnico e económico, 
bem como factores externos como o crescimento económico e o desenvolvimento das 
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actividades industriais. Os objectivos plurianuais contribuem para evitar grandes flutuações 
dos objectivos de poupança de energia.

Alteração 670
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 3.º, 
n.º 1-A da presente directiva, cada Estado-
Membro deve estabelecer um regime de 
apoio à eficiência energética. Esse regime 
deve assegurar que todos os distribuidores 
de energia ou todas as empresas de venda 
de energia a retalho que exercem a sua 
actividade no território do Estado-Membro 
adoptem medidas de eficiência energética 
com um potencial verificado de poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Estas 
medidas de eficiência energética devem 
ser adoptadas pelas partes sujeitas a 
obrigação tendo em conta as poupanças 
dos consumidores finais e podem ser 
calculadas com base na média dos últimos 
três anos.

Or. en

Justificação

Esta alteração está relacionada com a alteração ao artigo 3.º, n.º 1-A. Deverá ser 
estabelecida uma distinção entre eficiência energética e poupança de energia conforme 
previsto nas alterações correspondentes ao artigo 2.º. As partes sujeitas a obrigação não 
devem ser obrigadas a impor uma mudança de comportamento entre os seus clientes, mas 
podem adoptar medidas que levem normalmente a uma poupança energética por parte dos 
clientes.
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Alteração 671
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar
que todos os distribuidores de energia ou 
todas as empresas de venda de energia a 
retalho que exercem a sua actividade no 
território do Estado-Membro atinjam uma 
poupança anual de energia igual a 1,5% 
das suas vendas, em volume, de energia no 
ano anterior nesse Estado-Membro, 
excluindo a energia utilizada nos 
transportes. Esta quantidade de poupança 
de energia é alcançada pelas partes sujeitas 
a obrigação tendo em conta as poupanças 
dos consumidores finais.

1. Os Estados-Membros comprometem-se 
a adoptar regimes de incentivos 
adequados para aumentar a eficiência 
energética nos consumidores finais. Neste 
contexto, cada Estado-Membro pondera a 
introdução de um regime de obrigação de 
eficiência energética. Esse regime 
assegura que todos os distribuidores de 
energia ou todas as empresas de venda de 
energia a retalho que exercem a sua 
actividade no território do Estado-Membro 
atinjam uma poupança anual de energia 
igual a 1,5% das suas vendas, em volume, 
de energia no ano anterior nesse Estado-
Membro.

Or. de

Justificação

A introdução de um regime de obrigação de eficiência energética não deve ser obrigatória, 
pois os hábitos de consumo dos consumidores só em parte são influenciados por terceiros. 
Além disso, cada novo cliente contribuiria para que se tornasse ainda mais difícil atingir a
meta de redução obrigatória de 1,5% do volume anual de energia.

Alteração 672
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou 
todas as empresas de venda de energia a 

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
seja atingido um aumento anual da 
eficiência energética igual a 1,5% das suas 
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retalho que exercem a sua actividade no 
território do Estado-Membro atinjam uma 
poupança anual de energia igual a 1,5% 
das suas vendas, em volume, de energia no 
ano anterior nesse Estado-Membro, 
excluindo a energia utilizada nos 
transportes. Esta quantidade de poupança 
de energia é alcançada pelas partes sujeitas 
a obrigação tendo em conta as poupanças 
dos consumidores finais.

vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, em toda a 
cadeia de produção e de consumo de 
energia. Esses aumentos da eficiência 
energética são alcançados pelas partes 
sujeitas a obrigação em toda a cadeia de 
produção e de consumo de energia.

Or. de

Justificação

A utilização de energia deve ser mais eficiente em toda a cadeia de produção e de consumo, 
de modo a poder alcançar a meta da UE de um aumento de 20 % da eficiência energética até 
2020. A poupança de energia deve ser obrigatória para todo o sector económico, incluindo 
os transportes, que têm um elevado potencial económico que continua inexplorado.

Alteração 673
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo  6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo 
a energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado Membro atinjam, até 2020, um 
objectivo de eficiência energética a fixar 
pelo Estado-Membro. As partes sujeitas a 
obrigação atingem este objectivo junto dos 
consumidores finais, excluindo as 
instalações reguladas pela Directiva 
2003/87/CE relativa à criação de um 
regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade.

Or. fr
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Justificação

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant autant que possible sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique 
par unité d’activité. En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir 
leur propre objectif d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, 
dans le cadre de l’objectif général proposé à l’article 1.Par ailleurs, il convient de préciser 
que les mécanismes de certificat d’efficacité énergétique doivent être cohérents avec les 
dispositions de la directive ETS. Dès lors, les actions améliorant l’efficacité énergétique 
menées à l’échelle des installations ETS ne doivent pas engendrer de certificats blancs, 
puisque ces actions seront récompensées par un surplus de quotas qui pourra être vendu aux 
enchères. Il est nécessaire à ce titre de rappeler que les mécanismes de certificat blanc sont 
conçus pour améliorer l’efficacité énergétique des secteurs non ETS (secteurs diffus) et non 
dans les grandes installations industrielles.

Alteração 674
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais, incluindo através da 
ligação a instalações de aquecimento e 
arrefecimento urbano e da sua 
modernização, bem como da instalação de 
unidades individuais de micro-cogeração.

Or. en
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Justificação

Para assegurar a coerência das medidas, deverá ser permitido contabilizar as melhorias que 
podem ser mais facilmente alcançadas na cadeia de abastecimento energético, e não por 
parte dos utilizadores finais, para atingir o objectivo da eficiência energética.

Alteração 675
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais. Deve ser evitado que 
as instalações abrangidas pelo RCLE 
sejam alvo de um duplo ónus.

Or. en

Alteração 676
Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
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energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais, incluindo através da 
ligação a instalações de aquecimento e 
arrefecimento urbano e da sua 
modernização, bem como da instalação de 
unidades individuais de micro-geração.

Or. en

Alteração 677
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais, incluindo através da 
ligação a instalações de aquecimento e 
arrefecimento urbano e da sua 
modernização, bem como da instalação de 
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unidades individuais de micro-geração.

Or. en

Alteração 678
Francisco Sosa Wagner

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo 
a energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética a fim de realizar o seu 
potencial de eficiência energética a longo 
prazo. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual cumulativa de energia para 
utilização final igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro. O objectivo 
dever ser, no mínimo, igual a um cúmulo 
de poupanças de 1,5 % por ano para o 
ano em questão e cada um dos anos 
anteriores. Esta quantidade de poupança 
de energia é alcançada pelas partes sujeitas 
a obrigação tendo em conta as poupanças 
dos consumidores finais.

Or. en

Justificação

Para que a directiva permita efectuar poupanças energéticas a longo prazo, importa que os 
objectivos anuais de poupança de 1,5 % sejam correctamente interpretados como sendo 
cumulativos e incidam na poupança na utilização final de energia. Propõe-se a inclusão dos 
transportes no cálculo dos 1,5 % de poupança.

Alteração 679
Marita Ulvskog
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Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo 
a energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual cumulativa de energia para 
utilização final igual a, no mínimo, 1,5% 
das suas vendas, em volume, de energia no 
ano anterior nesse Estado-Membro. O 
objectivo dever ser, no mínimo, igual a 
um cúmulo de poupanças de 1,5 % por 
ano para o ano em questão e cada um dos 
anos anteriores. Esta quantidade de 
poupança de energia é alcançada pelas 
partes sujeitas a obrigação tendo em conta 
as poupanças dos consumidores finais.

Or. en

Alteração 680
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo 
a energia utilizada nos transportes. Esta 

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética ou tomar outras medidas 
alternativas (definidas no n.º 9).  Esse 
regime ou outras medidas alternativas (em 
conformidade com o n.º 9) devem
assegurar que todos os distribuidores de 
energia ou todas as empresas de venda de 
energia a retalho que exercem a sua 
actividade no território do Estado-Membro 
atinjam o objectivo estabelecido pelo 
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quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

Estado-Membro. Este objectivo indicativo 
será determinado a partir do objectivo 
energético nacional final dos Estados-
Membros. Esta quantidade de poupança de 
energia é alcançada pelas partes sujeitas a 
obrigação tendo em conta as poupanças 
dos consumidores finais.

Or. en

Justificação

Cada Estado-Membro possui uma estrutura diferente da economia, um clima diferente, um 
nível de eficiência energética diferente, etc. Para obter as melhores soluções no que respeita 
ao consumo eficiente da energia, é necessário que as medidas sejam flexíveis. Diversos 
Estados-Membros recorreram com êxito a acordos de eficiência energética a longo prazo, o 
que deve ser reconhecido. O objectivo de qualquer regime deve ser determinado pelo Estado-
Membro e deve ter por base o objectivo energético nacional final do mesmo.

Alteração 681
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais, através da melhoria 
da eficiência energética da actividade dos 
clientes finais. Até 31 de Dezembro de 
2012, a Comissão deve elaborar uma 
metodologia comum para calcular a 
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eficiência energética sectorial das 
diferentes actividades económicas.

Or. en

Alteração 682
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar 
que todos os distribuidores de energia ou 
todas as empresas de venda de energia a 
retalho que exercem a sua actividade no 
território do Estado-Membro atinjam uma 
poupança anual de energia igual a 1,5% 
das suas vendas, em volume, de energia no 
ano anterior nesse Estado-Membro, 
excluindo a energia utilizada nos 
transportes. Esta quantidade de poupança 
de energia é alcançada pelas partes sujeitas 
a obrigação tendo em conta as poupanças 
dos consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de poupança 
energética. Esse regime deve assegurar 
que os distribuidores de energia ou as 
empresas de venda de energia a retalho que 
exercem a sua actividade no território do 
Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual cumulativa de energia igual a, no 
mínimo, 1,5% das suas vendas, em 
volume, de energia no ano anterior nesse 
Estado-Membro. Esta quantidade de 
poupança de energia é alcançada pelas 
partes sujeitas a obrigação tendo em conta 
as poupanças dos consumidores finais. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
as medidas destinadas a alcançar a 
poupança de energia exigida anualmente 
sejam adicionais e incidam nos resultados 
a longo prazo.

Or. en

Justificação

É conveniente deixar aos Estados-Membros a flexibilidade necessária para conceberem os 
seus regimes nacionais de obrigação de poupança energética no que respeita às partes 
sujeitas a obrigação, ao grau de ambição, etc. O carácter adicional das medidas tomadas no 
âmbito destes regimes e a realização de poupanças devem, no entanto, ser obrigatórios.

Alteração 683
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a, no mínimo, 1%
das suas vendas, em volume, de energia 
previstas com base no ano anterior nesse 
Estado-Membro, excluindo a energia 
utilizada nos transportes. Esta quantidade 
de poupança de energia é alcançada pelas 
partes sujeitas a obrigação tendo em conta 
as poupanças dos consumidores finais, 
devendo as medidas evitar a 
discriminação, as subvenções cruzadas e 
as distorções da concorrência.

Or. en

Alteração 684
András Gyürk

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
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quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais. A Comissão deve 
assegurar que os Estados-Membros 
disponham de princípios gerais comuns 
de medição e verificação.

Or. en

Alteração 685
Evžen Tošenovský

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia estabelecida pelo Estado-
Membro como uma percentagem das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
distribuidores e dos consumidores finais.
Esta economia anual de energia dará 
origem à consecução do objectivo definido 
no n.º 2 do artigo 3.º.

Or. en

Alteração 686
Jan Březina, Miloslav Ransdorf
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Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia estabelecida pelos 
Estados-Membros como uma 
percentagem das suas vendas, em volume, 
de energia no ano anterior nesse Estado-
Membro, excluindo a energia utilizada nos 
transportes. Esta quantidade de poupança 
de energia é alcançada pelas partes sujeitas 
a obrigação tendo em conta as poupanças 
dos distribuidores e dos consumidores 
finais. Esta economia anual de energia 
dará origem à consecução do objectivo 
definido no n.º 2 do artigo 3.º.

Or. en

Justificação

Member states should be able to set their own national target including previous and ongoing 
saving efforts, but which also incorporates other significant internal (their potential in both 
technology advancement and economic performance) and external (economic growth and 
industrial activities) factors, instead of setting one-for-all savings target at EU level. In this 
way Member States will be able to accomplish the overall directive target (Article 3) and 
consider their national energy efficiency specificities at the same time. Furthermore, there is 
a strong need to provide obligated parties  with sufficient influence over a target group within 
energy savings should be realized. Because distributors have limited influence over customer 
behaviour and lifestile, and it is of utmost importance that they fulfil their obligation without 
economic risk, they should be able to realize some of required energy savings by themselves 
as well. Otherwise they would need to be granted by some explicit tool covering their 
associated costs.

Alteração 687
Adam Gierek
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Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% - a contar 
dos anos de… a … - das suas vendas, em 
volume, de energia no ano anterior nesse 
Estado-Membro, excluindo a energia 
utilizada nos transportes. Esta quantidade 
de poupança de energia é alcançada pelas 
partes sujeitas a obrigação tendo em conta 
as poupanças dos consumidores finais, não 
através da redução do fornecimento de 
energia mas sim do aumento da eficiência 
unitária nestes sectores.

Or. pl

Justificação

É necessário introduzir obrigações relativamente às poupanças anuais que sejam o produto 
dum verdadeiro aumento da eficiência, em vez de restrições.

Alteração 688
Hermann Winkler

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado Membro atinjam uma poupança 

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de estímulo à eficiência 
energética. Esse regime deve prever 
estímulos para que todos os distribuidores 
de energia ou todas as empresas de venda 
de energia a retalho que exercem a sua 
actividade no território do Estado Membro 
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anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo 
a energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a 
obrigação tendo em conta as poupanças 
dos consumidores finais.

atinjam poupanças anuais de energia.  
Esta quantidade de poupança de energia 
poderá, nomeadamente, ser alcançada 
junto dos consumidores finais.

Or. de

Alteração 689
Henri Weber

Proposta de directiva
Artigo  6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual acumulada do consumo de energia
final igual a 1,5% das suas vendas, em 
volume, de energia no ano anterior nesse 
Estado-Membro, excluindo a energia 
utilizada nos transportes. Esta quantidade 
de poupança de energia é alcançada pelas 
partes sujeitas a obrigação tendo em conta 
as poupanças dos consumidores finais.

Or. fr

Alteração 690
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar
que todos os distribuidores de energia ou
todas as empresas de venda de energia a 
retalho que exercem a sua actividade no 
território do Estado-Membro atinjam uma 
poupança anual de energia igual a 1,5% 
das suas vendas, em volume, de energia no 
ano anterior nesse Estado-Membro, 
excluindo a energia utilizada nos 
transportes. Esta quantidade de poupança 
de energia é alcançada pelas partes sujeitas 
a obrigação tendo em conta as poupanças 
dos consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de apoio à eficiência 
energética. Esse regime deve exigir que 
todos os distribuidores de energia e/ou
todas as empresas de venda de energia a 
retalho que exercem a sua actividade no 
território do Estado-Membro atinjam uma 
poupança anual de energia igual a 1,5% 
das suas vendas, em volume, de energia 
nos três anos anteriores nesse Estado-
Membro, excluindo a energia utilizada nos 
transportes. Esta quantidade de poupança 
de energia é alcançada pelas partes sujeitas 
a obrigação tendo em conta as poupanças 
dos consumidores finais.

Or. en

Justificação

A experiência demonstra que o objectivo evolui progressivamente quando assenta numa 
média calculada sobre um período longo. O objectivo da eficiência energética tem menos 
flutuações do que quando apenas são tidas em conta as economias do ano anterior. A 
planificação das actividades a médio e longo prazo fica, assim, facilitada.

Alteração 691
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo 

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam em 2020 uma 
poupança anual de energia igual a 15% das 
suas vendas, em volume, de energia em 
2010 nesse Estado-Membro, excluindo a 
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a energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

Or. ro

Alteração 692
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro pode estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada principalmente pelas partes 
sujeitas a obrigação tendo em conta as 
poupanças dos consumidores finais.

Or. ro

Alteração 693
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
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energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo
a energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, incluindo a 
energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

Or. en

Justificação

São inúmeras as possibilidades de melhoria da eficiência energética no sector dos 
transportes. A directiva deve prever medidas de incentivo à eficiência energética no sector 
dos transportes pelas mesmas razões que conferimos importância a essa eficiência no resto 
da economia.

Alteração 694
Mario Pirillo

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo 
a energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.
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Or. it

Alteração 695
Ivo Belet

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro, excluindo 
a energia utilizada nos transportes. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de eficiência 
energética. Esse regime deve assegurar que 
todos os distribuidores de energia ou todas 
as empresas de venda de energia a retalho 
que exercem a sua actividade no território 
do Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual de energia igual a 1,5% das suas 
vendas, em volume, de energia no ano 
anterior nesse Estado-Membro. Esta 
quantidade de poupança de energia é 
alcançada pelas partes sujeitas a obrigação 
tendo em conta as poupanças dos 
consumidores finais.

Or. en

Alteração 696
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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

Texto da Comissão Alteração

As medidas que têm em vista poupanças a 
longo prazo ou programas estruturados, 
propostos pelos operadores, em matéria de 
eficiência energética devem ser 
incentivadas por meio de benefícios 
fiscais ou de um tratamento fiscal 
específico.
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Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem estabelecer as medidas mais adequadas para alcançar este 
objectivo.

Alteração 697
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Cada Estado-Membro deve 
estabelecer um regime de obrigação de 
eficiência energética ou tomar outras 
medidas (em conformidade com o n.º 9).  
Esse regime ou outras medidas devem 
exigir que todos os distribuidores de 
energia ou todas as empresas de venda de 
energia a retalho que exercem a sua 
actividade no território do Estado-
Membro implementem medidas de 
melhoria da eficiência energética em 
conjunto com os clientes que beneficiam 
dos serviços energéticos. Esse regime ou 
outras medidas devem levar ao 
cumprimento do objectivo de eficiência 
energética atribuído à energia distribuída 
em conformidade com o n.º 1. As medidas 
de poupança de energia são alcançadas 
pelas partes sujeitas a obrigação tendo em 
conta as poupanças dos consumidores 
finais. Os Estados-Membros podem 
controlar o balanço das poupanças 
realizadas em períodos de, no máximo, 
três anos.

Or. en

Justificação

The current proposal for a single annual savings target of 1.5% of energy sales volumes is 
not appropriate. It does not take into account previous and ongoing saving efforts of most 
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Member States and sectors, and disregards actual technical and economic potential as well 
as external factors like economic growth and the development of industrial activities. 
According to Art. 3, member states should set their own national target (based on a series of 
parameters which include previous and ongoing saving efforts, actual technical and economic 
potential, as well as external factors like economic growth and the development of industrial 
activities). We therefore find most appropriate for each member state to set their own savings 
sub-target for the distribution sector (Art. 6) in order to facilitate meeting their overall 
national target, instead of a single savings target set at EU level. Energy companies want to 
save energy together with their customers and other partners. But it should be noted at the 
same time that energy companies have limited influence over customer behaviour and lifestyle. 
Energy efficiency should be driven by the market on business term, whenever possible. All 
market mechanisms for creating value for energy savings should be acknowledged for their 
role in meeting each country’s target. Obligation schemes are just one of many tools to 
promote energy services. The system must be set up in a way that does not discriminate 
against early movers on the energy efficiency market. As annual variations are large in many 
circumstances including e.g. weather, economy or public awareness, it should be possible for 
the member states to monitor the meeting of the 2020 target on a multi-annual basis instead 
of yearly targets.

Alteração 698
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. A fim de maximizar os incentivos e 
as melhorias, os Estados-Membros devem 
velar por que os custos de uma 
determinada medida não superem as 
poupanças previstas.

Or. en

Alteração 699
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A entidade reguladora nacional deve 



PE475.932v01-00 76/106 AM\883489PT.doc

PT

determinar a quantidade de energia que 
as partes sujeitas a obrigação devem 
poupar, utilizando um método de cálculo 
baseado no nível óptimo de rentabilidade 
da eficiência energética dos diferentes 
sectores económicos.
Na fixação destes objectivos, deve:
a) ter em conta os seus objectivos 
nacionais de eficiência energética 
referidos no artigo 3.º,
b) estabelecer objectivos plurianuais a fim 
de proporcionar flexibilidade e 
previsibilidade às partes sujeitas a 
obrigação; e
c) aplicar este regime a todos os sectores.
O objectivo de poupança de energia será 
introduzido gradualmente e com níveis 
iniciais diferenciados a nível nacional, de 
modo a ter plenamente em conta acções 
iniciais e resultados alcançados até ao 
momento, incluindo medidas de eficiência 
já adoptadas.

Or. en

Alteração 700
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que todos os custos necessários 
para a realização de poupanças de 
energia possam ser recuperados junto dos 
clientes finais. Na implementação de um 
regime de apoio à poupança de energia 
em conformidade com o n. º 1, os Estados-
Membros devem assegurar a 
transparência e evitar distorções da 
concorrência. As medidas que visem 
poupanças de longa duração poderão ser 
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estimuladas por factores de valor 
acrescentado, decididos pelos Estados-
Membros, sem efeitos prejudiciais para as 
regras do mercado interno.

Or. en

Justificação

Os mecanismos de recuperação de custos são necessários para estabelecer uma obrigação de 
eficiência energética viável para as empresas de distribuição de energia. A proposta de 
utilização de factores de valor acrescentado destina-se a incentivar o mercado e as partes 
sujeitas a obrigação a dirigirem as suas medidas para uma poupança de energia de longa 
duração. Esta medida permitirá desenvolver o mercado para tecnologias de mercado novas e 
mais racionais do ponto de vista económico.

Alteração 701
Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os resultados obtidos por cada parte 
sujeita a obrigação em termos de aumento 
da eficiência energética desde 1 de 
Janeiro de 2005 são reconhecidos como 
um factor positivo e tidos em conta.

Or. de

Justificação

Os resultados, presentes e passados, obtidos por cada parte sujeita a obrigação em termos de 
aumento da eficiência energética devem ser reconhecidos favoravelmente, como incentivo 
para novos esforços. Os objectivos de 20-20-20 deverão ser aplicados pelo pacote "Clima e 
Energia" (Decisão n º 406/2009/CE), que entrou em vigor em Junho de 2009. O pacote 
consiste, essencialmente, em quatro actos legislativos complementares e diz respeito às metas 
a alcançar em 2005.

Alteração 702
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jan 
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Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem definir 
os sectores e as medidas elegíveis, as 
regras de medição e verificação para cada 
país em conformidade com o n.º 1-B, 
incluindo os requisitos de qualidade dos 
projectos e os actores elegíveis que não as 
partes sujeitas a obrigação. Os Estados-
Membros devem avaliar a possibilidade de 
associar o regime de apoio a um 
mecanismo de comércio concebido de 
acordo com as necessidades e 
circunstâncias nacionais.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros que decidam introduzir um regime de apoio à eficiência energética 
devem conceber esse regime em função da sua situação nacional, mas com base em critérios 
europeus comuns. Não deve ser excluída a possibilidade de introdução de um mecanismo de 
comércio numa fase posterior.

Alteração 703
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Até 31 de Dezembro de 2013, a 
Comissão deve estabelecer, por meio de 
actos delegados em conformidade com o 
artigo 18.º, critérios comuns e eficazes em 
termos de custos para medir e verificar as 
medidas de poupança de energia, 
incluindo o seu potencial de poupança de 
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energia, que permitirão quantificar os 
esforços de eficiência energética das 
partes sujeitas a obrigação decorrentes do 
presente artigo. As regras de medição e 
verificação para cada país fixadas pelos 
Estados-Membros assentarão nesses 
critérios.

Or. en

Justificação

Os estudos demonstram que os diferentes sistemas existentes na União Europeia avaliam de 
forma diferente os ganhos de eficiência resultantes da mesma medida.  Por esta razão, deverá 
ser introduzido um método que garanta que os diferentes regimes nacionais sejam criados de 
acordo com regras nacionais específicas para cada país, mas com base em critérios europeus
comuns de medição e verificação.

Alteração 704
Mario Pirillo

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os objectivos de poupança de energia 
devem ser introduzidos de modo 
diferenciado em função da situação de 
partida de cada Estado-Membro, a fim de 
permitir que sejam tidas em conta as 
acções já empreendidas e os resultados 
obtidos até à data. 

Or. it

Alteração 705
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
esforçar-se por evitar regimes de 
estruturação que repercutam os custos de 
aplicação de mecanismos de eficiência 
energética sobre todos os consumidores, 
independentemente de terem ou não 
beneficiado directamente dos mesmos.

Or. en

Alteração 706
Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. As entidades abrangidas pelo regime 
de comércio de emissões são excluídas do 
âmbito de aplicação do n.º 1 do artigo 6 º.

Or. de

Justificação

A aplicação da directiva relativa á eficiência energética (Directiva 2009/29/CE) poderia 
fazer desaparecer os incentivos do sistema de comércio de emissões. Para que a 
competitividade das empresas abrangidas pelo regime de comércio de emissões não seja 
afectada, devem as mesmas ser excluídas das obrigações de poupança de energia.

Alteração 707
Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O 1.º não é aplicável nos 
Estados-Membros que se encontrem em 
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situação de recessão económica.

Or. de

Justificação

Não se pode esperar que um Estado que se encontra em recessão económica faça todos os 
investimentos previstos. De qualquer forma, quando há recessão, o consumo de energia 
também é menor.

Alteração 708
Evžen Tošenovský

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os custos da poupança de 
energia possam ser recuperados de forma 
adequada junto dos clientes finais e evitar 
a discriminação, as subvenções cruzadas 
e a distorção da concorrência.

Or. en

Alteração 709
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades nacionais 
estabeleçam mecanismos de recuperação 
dos custos que garantam que os custos 
associados às disposições do presente 
artigo sejam totalmente recuperados.

Or. en
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Justificação

O sistema deve ser concebido de maneira a não criar discriminação entre os participantes no 
mercado, nem distorções da concorrência. Os mecanismos de recuperação dos custos nos 
sectores regulamentados do mercado devem ser uma condição prévia aquando da criação 
dos regimes de obrigação, dado desempenharem um papel importante na garantia de 
condições de concorrência equitativas.

Alteração 710
Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros comprometem-
se a assegurar o cumprimento dos 
requisitos previstos no n.º 1 do artigo 6.º 
através de planos de aumento da 
eficiência distintos e das correspondentes 
medidas nos sectores da construção, dos 
transportes e da indústria.

Or. de

Justificação

Cada sector tem potenciais económicos diferentes em termos de eficiência energética. Por 
isso, devem ser alvo de uma análise e avaliação separadas, que leve à adopção das medidas 
apropriadas.

Alteração 711
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo  6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exprimir, 
em termos de consumo de energia final ou 
primária, a quantidade de poupanças de 
energia exigida a cada parte sujeita a
obrigação. O método escolhido para 

2. Os Estados-Membros identificam as 
partes sujeitas a obrigação. O método 
escolhido para exprimir os objectivos de 
eficiência energética é utilizado para o 
cálculo dos resultados em termos de 
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exprimir a quantidade exigida de 
poupanças de energia deve ser também
utilizado para o cálculo das poupanças 
declaradas pelas partes sujeitas a 
obrigação. Aplicam-se os factores de 
conversão indicados no anexo IV.

eficiência energética declarados pelas 
partes sujeitas a obrigação. Aplicam-se os 
factores de conversão indicados no 
anexo IV.

Or. fr

Justificação

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique par unité d’activité 
(par exemple par point de PIB). En effet, l’efficacité énergétique ne peut être définie en terme 
de réduction absolue de consommation d’énergie puisqu’il s’agit, par essence, d’un ratio. En 
vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir leur propre objectif 
d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, dans le cadre de 
l’objectif général proposé à l’article 1.

Alteração 712
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 713
Adam Gierek

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Justificação

O quadro não deve indicar os factores de conversão mas os valores caloríficos, quando 
tiverem sido tomados em consideração.

Alteração 714
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Romana Jordan Cizelj, Lena 
Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exprimir, 
em termos de consumo de energia final ou 
primária, a quantidade de poupanças de 
energia exigida a cada parte sujeita a 
obrigação. O método escolhido para 
exprimir a quantidade exigida de 
poupanças de energia deve ser também 
utilizado para o cálculo das poupanças 

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

poupanças declaradas pelas partes sujeitas 
a obrigação. Aplicam-se os factores de 
conversão indicados no anexo IV.

Or. en

Alteração 715
Bendt Bendtsen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros devem exprimir, 
em termos de consumo de energia final 
Mtep ou primária Mtep, a quantidade de 
poupanças de energia exigida a cada parte 
sujeita a obrigação. O método escolhido 
para exprimir a quantidade exigida de 
poupanças de energia deve ser também 
utilizado para o cálculo das poupanças 
declaradas pelas partes sujeitas a 
obrigação.

Or. en

Alteração 716
Henri Weber

Proposta de directiva
Artigo  6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exprimir, 
em termos de consumo de energia final ou
primária, a quantidade de poupanças de 
energia exigida a cada parte sujeita a 
obrigação. O método escolhido para 
exprimir a quantidade exigida de 
poupanças de energia deve ser também 
utilizado para o cálculo das poupanças 

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

declaradas pelas partes sujeitas a 
obrigação. Aplicam-se os factores de 
conversão indicados no anexo IV.

Or. fr

Alteração 717
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As medidas que visam poupanças a 
curto prazo, tal como definidas no ponto 1 
do anexo V, não devem corresponder a 
mais de 10% da quantidade de poupanças 
de energia exigida a cada parte sujeita a 
obrigação e só podem ser contabilizadas 
no cálculo da obrigação prevista no n.º 1 
se forem combinadas com medidas às 
quais sejam atribuídas poupanças a mais 
longo prazo.

Suprimido

Or. en

Alteração 718
Henri Weber

Proposta de directiva
Artigo  6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As medidas que visam poupanças a 
curto prazo, tal como definidas no ponto 1 
do anexo V, não devem corresponder a 
mais de 10% da quantidade de poupanças 
de energia exigida a cada parte sujeita a 
obrigação e só podem ser contabilizadas 
no cálculo da obrigação prevista no n.º 1 
se forem combinadas com medidas às 
quais sejam atribuídas poupanças a mais 

Suprimido
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longo prazo.

Or. fr

Alteração 719
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As medidas que visam poupanças a 
curto prazo, tal como definidas no ponto 1 
do anexo V, não devem corresponder a 
mais de 10% da quantidade de poupanças 
de energia exigida a cada parte sujeita a 
obrigação e só podem ser contabilizadas no 
cálculo da obrigação prevista no n.º 1 se 
forem combinadas com medidas às quais 
sejam atribuídas poupanças a mais longo 
prazo.

3. As medidas que visam poupanças a 
curto prazo, tal como definidas no ponto 1 
do anexo V, não devem corresponder a 
mais de 10% da quantidade de poupanças 
de energia exigida a cada parte sujeita a 
obrigação e só podem ser contabilizadas no 
cálculo da obrigação prevista no n.º 1 se 
forem combinadas com medidas às quais 
seja atribuído um potencial de poupanças 
a mais longo prazo. Os Estados-Membros 
devem definir medidas que visem 
poupanças a curto prazo, podendo utilizar 
como referência o Anexo V, ponto 1.

Or. en

Alteração 720
Evžen Tošenovský

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As medidas que visam poupanças a 
curto prazo, tal como definidas no ponto 1 
do anexo V, não devem corresponder a 
mais de 10% da quantidade de poupanças 
de energia exigida a cada parte sujeita a 
obrigação e só podem ser contabilizadas no 

3. As medidas que visam poupanças a 
curto prazo, tal como definidas no ponto 1 
do anexo V, não devem corresponder a
uma quantidade excessiva de poupanças de 
energia exigida a cada parte sujeita a 
obrigação e só podem ser contabilizadas no 
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cálculo da obrigação prevista no n.º 1 se 
forem combinadas com medidas às quais 
sejam atribuídas poupanças a mais longo 
prazo.

cálculo da obrigação prevista no n.º 1 se 
forem combinadas com medidas às quais 
sejam atribuídas poupanças a mais longo 
prazo.

Or. en

Alteração 721
Ivo Belet

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As medidas que visam poupanças a 
curto prazo, tal como definidas no ponto 1 
do anexo V, não devem corresponder a 
mais de 10% da quantidade de poupanças 
de energia exigida a cada parte sujeita a 
obrigação e só podem ser contabilizadas no 
cálculo da obrigação prevista no n.º 1 se 
forem combinadas com medidas às quais 
sejam atribuídas poupanças a mais longo 
prazo.

3. As medidas que visam poupanças a 
curto prazo, tal como definidas no ponto 1 
do anexo V, não devem corresponder a 
mais de 5% da quantidade de poupanças de 
energia exigida a cada parte sujeita a 
obrigação e só podem ser contabilizadas no 
cálculo da obrigação prevista no n.º 1 se 
forem combinadas com medidas às quais 
sejam atribuídas poupanças a mais longo 
prazo.

Or. en

Alteração 722
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As medidas que visam poupanças a 
curto prazo, tal como definidas no ponto 1 
do anexo V, não devem corresponder a 
mais de 10% da quantidade de poupanças 
de energia exigida a cada parte sujeita a 
obrigação e só podem ser contabilizadas no 
cálculo da obrigação prevista no n.º 1 se 
forem combinadas com medidas às quais 

3. As medidas que visam poupanças a 
curto prazo, tal como definidas no ponto 1 
do anexo V, não devem corresponder a 
mais de 25% da quantidade de poupanças 
de energia exigida a cada parte sujeita a 
obrigação e só podem ser contabilizadas no 
cálculo da obrigação prevista no n.º 1 se 
forem combinadas com medidas às quais 
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sejam atribuídas poupanças a mais longo 
prazo.

sejam atribuídas poupanças a mais longo 
prazo.

Or. de

Alteração 723
Daniel Caspary

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As medidas que visam poupanças a 
curto prazo, tal como definidas no ponto 1 
do anexo V, não devem corresponder a 
mais de 10% da quantidade de poupanças 
de energia exigida a cada parte sujeita a 
obrigação e só podem ser contabilizadas no 
cálculo da obrigação prevista no n.º 1 se 
forem combinadas com medidas às quais 
sejam atribuídas poupanças a mais longo 
prazo.

3. As medidas que visam poupanças a 
curto prazo, tal como definidas no ponto 1 
do anexo V, não devem corresponder a 
mais de 25% da quantidade de poupanças 
de energia exigida a cada parte sujeita a 
obrigação e só podem ser contabilizadas no 
cálculo da obrigação prevista no n.º 1 se 
forem combinadas com medidas às quais 
sejam atribuídas poupanças a mais longo 
prazo.

Or. de

Alteração 724
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As medidas que visam poupanças a 
curto prazo, tal como definidas no ponto 1 
do anexo V, não devem corresponder a 
mais de 10% da quantidade de poupanças 
de energia exigida a cada parte sujeita a 
obrigação e só podem ser contabilizadas no 
cálculo da obrigação prevista no n.º 1 se 
forem combinadas com medidas às quais 
sejam atribuídas poupanças a mais longo 
prazo.

3. As medidas que visam poupanças a 
curto prazo, tal como definidas no ponto 1 
do anexo V, não devem corresponder a
mais de 40% da quantidade de poupanças 
de energia exigida a cada parte sujeita a 
obrigação e só podem ser contabilizadas no 
cálculo da obrigação prevista no n.º 1 se 
forem combinadas com medidas às quais 
sejam atribuídas poupanças a mais longo 
prazo.
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Or. de

Justificação

É necessária uma maior flexibilidade face às diferentes situações de partida nos 
Estados-Membros. Estudos realizados já mostraram que um dos maiores obstáculos é o 
desconhecimento e a falta de interesse. Trata-se, portanto, de medidas "suaves", que podem 
levar a uma poupança de energia significativamente superior aos 10% propostos pela 
Comissão.

Alteração 725
Henri Weber

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, no cálculo das economias 
de energia contabilizadas para efeitos de 
cumprimento da obrigação prevista no n.º 
2, sejam ponderados o tempo de vida e o 
custo-eficácia das medidas. As medidas 
devem ter como objectivo poupar energia 
a longo prazo e estar baseadas em valores 
normalizados e tempos de vida adoptados 
pelos Estados-Membros com bases claras 
e sólidas. Esses valores devem ser 
comunicados à Comissão. Caso esses 
valores sejam susceptíveis de falsear a 
concorrência ou demonstrem um menor 
grau de ambição que os valores implícitos 
e tempos de vida fixados a nível da UE, a 
Comissão pode solicitar que sejam 
alterados.

Or. fr

Alteração 726
Norbert Glante

Proposta de directiva
Artigo 6 – ponto 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. As poupanças de energia primária 
obtidas junto dos consumidores finais 
graças a uma mudança de combustível 
e/ou à ligação a redes urbanas de 
aquecimento e refrigeração eficientes 
podem ser incluídas no objectivo de 1,5%. 
Até 1 de Janeiro de 2014, a Comissão 
adopta o método correspondente através 
de um acto delegado, nos termos do artigo 
18.º.

Or. de

Justificação

As alterações no sistema de aquecimento, incluindo as mudanças de combustível, têm um 
elevado potencial de poupança de energia primária e devem por isso ser abrangidas. Este 
aditamento assegura a coerência das medidas previstas nos artigos 6 º e 10.º.

Alteração 727
Francisco Sosa Wagner

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que pelo menos 40% do total de 
poupança de energia exigida a cada uma 
das partes sujeitas a obrigação resultem 
da renovação profunda do parque 
imobiliário existente.

Or. en

Justificação

A obrigação de poupança de energia poderá tornar-se um excelente dispositivo de 
financiamento da renovação profunda.
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Alteração 728
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que pelo menos 40% do total de 
poupança de energia exigida a cada uma 
das partes sujeitas a obrigação resultem 
da renovação profunda do parque 
imobiliário existente.

Or. en

Justificação

As partes sujeitas a obrigação seriam encorajadas a conferir prioridade a medidas de longo 
prazo com maior impacto, e não a medidas a curto prazo que são mais fáceis de implementar, 
mas têm um efeito menor na redução do consumo de energia no longo prazo. Além disso, a 
obrigação de poupança de energia poderá tornar-se um excelente dispositivo de 
financiamento da renovação profunda.

Alteração 729
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as poupanças declaradas pelas partes 
sujeitas a obrigação sejam calculadas em 
conformidade com o ponto 2 do anexo V. 
Os Estados-Membros devem estabelecer 
sistemas de controlo no âmbito dos quais 
pelo menos uma parte estatisticamente 
significativa das medidas de melhoria da 
eficiência energética adoptadas pelas partes 
sujeitas a obrigação seja objecto de uma 
verificação independente.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os ganhos declarados pelas partes 
sujeitas a obrigação sejam calculados e 
verificados em conformidade com critérios
gerais comuns de medição e verificação, 
bem como com as regras específicas de 
cada país. Os critérios gerais comuns de 
medição e verificação (por exemplo, 
critérios para evitar a dupla contagem e, 
além disso, garantir a poupança, critérios 
para definir valores de tempo de vida 
implícito e poupanças estimadas, 
clarificação do que se entende por 
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métodos estatísticos) serão definidos pela 
Comissão num acto futuro.
Quando o regime de obrigação é 
financiado pelas tarifas da energia, as 
autoridades reguladoras nacionais do 
sector da energia devem desempenhar um 
papel directo na definição das disposições 
técnicas e económicas que regem o 
regime, bem como na gestão do mesmo, 
com o apoio de terceiros, se necessário.
Os Estados-Membros devem estabelecer 
sistemas de controlo no âmbito dos quais 
pelo menos uma parte estatisticamente 
significativa das medidas de melhoria da 
eficiência energética adoptadas pelas partes 
sujeitas a obrigação seja objecto de uma 
verificação independente.

Or. en

Alteração 730
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as poupanças declaradas pelas partes 
sujeitas a obrigação sejam calculadas em 
conformidade com o ponto 2 do anexo V. 
Os Estados-Membros devem estabelecer 
sistemas de controlo no âmbito dos quais 
pelo menos uma parte estatisticamente 
significativa das medidas de melhoria da 
eficiência energética adoptadas pelas partes 
sujeitas a obrigação seja objecto de uma 
verificação independente.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as poupanças declaradas pelas partes 
sujeitas a obrigação sejam calculadas em 
conformidade com o ponto 2 do anexo V. 
Os Estados-Membros devem estabelecer 
sistemas homologados de medição e 
verificação independentes no âmbito dos 
quais pelo menos uma parte 
estatisticamente significativa das medidas 
de melhoria da eficiência energética 
adoptadas pelas partes sujeitas a obrigação 
seja objecto de uma verificação 
independente. A verificação deve ser 
efectuada de dois em dois anos. Se a 
medição e a verificação independentes 
detectarem poupanças não verificáveis ou 
poupanças que não se encontram 
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documentadas, estas não poderão ser 
contabilizadas para o cumprimento do 
objectivo de 20%.

Or. en

Alteração 731
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as poupanças declaradas pelas partes 
sujeitas a obrigação sejam calculadas em 
conformidade com o ponto 2 do anexo V. 
Os Estados-Membros devem estabelecer 
sistemas de controlo no âmbito dos quais 
pelo menos uma parte estatisticamente 
significativa das medidas de melhoria da 
eficiência energética adoptadas pelas partes 
sujeitas a obrigação seja objecto de uma 
verificação independente.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as poupanças declaradas pelas partes 
sujeitas a obrigação sejam calculadas em 
conformidade com o ponto 2 do anexo V. 
Os Estados-Membros devem estabelecer 
sistemas de controlo no âmbito dos quais 
pelo menos uma parte estatisticamente 
significativa das medidas de melhoria da 
eficiência energética adoptadas pelas partes 
sujeitas a obrigação seja objecto de uma 
verificação independente. A verificação 
deve ser efectuada de dois em dois anos 
por um auditor independente.

Or. en

Justificação

É importante garantir que as poupanças documentadas possam ser verificadas com vista a 
manter os progressos rumo ao cumprimento do objectivo de 20% em 2020.

Alteração 732
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 4. Os Estados-Membros devem assegurar 
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que as poupanças declaradas pelas partes 
sujeitas a obrigação sejam calculadas em 
conformidade com o ponto 2 do anexo V. 
Os Estados-Membros devem estabelecer 
sistemas de controlo no âmbito dos quais 
pelo menos uma parte estatisticamente 
significativa das medidas de melhoria da 
eficiência energética adoptadas pelas partes 
sujeitas a obrigação seja objecto de uma 
verificação independente.

que as poupanças declaradas pelas partes 
sujeitas a obrigação sejam calculadas em 
conformidade com o ponto 2 do anexo V. 
Os Estados-Membros devem estabelecer 
sistemas de medição, controlo e 
verificação independentes no âmbito dos 
quais pelo menos uma amostra 
representativa e estatisticamente 
significativa das medidas de melhoria da 
eficiência energética adoptadas pelas partes 
sujeitas a obrigação seja objecto de uma 
verificação independente.

Or. en

Justificação

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

Alteração 733
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as poupanças declaradas pelas partes 
sujeitas a obrigação sejam calculadas em 
conformidade com o ponto 2 do anexo V. 
Os Estados-Membros devem estabelecer 
sistemas de controlo no âmbito dos quais 
pelo menos uma parte estatisticamente 
significativa das medidas de melhoria da 
eficiência energética adoptadas pelas partes 
sujeitas a obrigação seja objecto de uma 
verificação independente.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as poupanças declaradas pelas partes 
sujeitas a obrigação sejam calculadas em 
conformidade com o ponto 2 do anexo V. 
Os Estados-Membros devem estabelecer 
sistemas de controlo no âmbito dos quais 
pelo menos uma parte estatisticamente 
significativa das medidas de melhoria da 
eficiência energética adoptadas pelas partes 
sujeitas a obrigação seja objecto de uma 
verificação independente. Os Estados-
Membros devem assegurar que os custos 
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da poupança de energia possam ser 
recuperados junto dos clientes finais. Na 
implementação de um regime de 
obrigação de poupança em conformidade 
com o n. º 1, os Estados-Membros devem 
evitar a discriminação, as subvenções 
cruzadas e as distorções da concorrência.

Or. en

Alteração 734
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as poupanças declaradas pelas partes 
sujeitas a obrigação sejam calculadas em 
conformidade com o ponto 2 do anexo V. 
Os Estados-Membros devem estabelecer 
sistemas de controlo no âmbito dos quais 
pelo menos uma parte estatisticamente 
significativa das medidas de melhoria da 
eficiência energética adoptadas pelas partes 
sujeitas a obrigação seja objecto de uma 
verificação independente.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as poupanças declaradas pelas partes 
sujeitas a obrigação sejam calculadas em 
conformidade com o ponto 2 do anexo V. 
Os Estados-Membros devem estabelecer 
sistemas de medição, controlo e 
verificação independentes no âmbito dos 
quais pelo menos uma parte representativa 
e estatisticamente significativa das medidas 
de melhoria da eficiência energética 
adoptadas pelas partes sujeitas a obrigação 
seja objecto de uma verificação 
independente.

Or. en

Justificação

A correcta verificação da poupança de energia garante que os consumidores tenham um 
tratamento justo e incute confiança de que a poupança prevista está a ser alcançada. O 
sistema deverá garantir que as poupanças atribuídas a cada tipo de medida (ex ante) sejam 
exactas e baseadas no comportamento real dos consumidores e que a monitorização (ex post) 
de amostras de medidas seja realizada com verificação independente. Este ponto é 
importante para medidas cujo impacto depende do comportamento do consumidor, por 
exemplo no que se refere às lâmpadas ou ao isolamento "faça você mesmo" de telhados.
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Alteração 735
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as poupanças declaradas pelas partes 
sujeitas a obrigação sejam calculadas em 
conformidade com o ponto 2 do anexo V.
Os Estados-Membros devem estabelecer 
sistemas de controlo no âmbito dos quais 
pelo menos uma parte estatisticamente 
significativa das medidas de melhoria da 
eficiência energética adoptadas pelas 
partes sujeitas a obrigação seja objecto de 
uma verificação independente.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o potencial de poupança de energia 
realizada declarada pelas partes sujeitas a 
obrigação sejam calculado e verificado em 
conformidade com critérios gerais comuns 
de medição e verificação, bem como com 
as regras específicas de cada país.

Or. en

Alteração 736
Henri Weber

Proposta de directiva
Artigo  6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as poupanças declaradas pelas partes 
sujeitas a obrigação sejam calculadas em 
conformidade com o ponto 2 do anexo V. 
Os Estados-Membros devem estabelecer 
sistemas de controlo no âmbito dos quais 
pelo menos uma parte estatisticamente 
significativa das medidas de melhoria da 
eficiência energética adoptadas pelas partes 
sujeitas a obrigação seja objecto de uma 
verificação independente.

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

Or. fr
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Alteração 737
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as poupanças declaradas pelas partes 
sujeitas a obrigação sejam calculadas em 
conformidade com o ponto 2 do anexo V. 
Os Estados-Membros devem estabelecer 
sistemas de controlo no âmbito dos quais 
pelo menos uma parte estatisticamente 
significativa das medidas de melhoria da 
eficiência energética adoptadas pelas partes 
sujeitas a obrigação seja objecto de uma 
verificação independente.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as poupanças declaradas pelas partes 
sujeitas a obrigação sejam calculadas em 
conformidade com o ponto 2 do anexo V. 
Os Estados-Membros devem estabelecer 
sistemas de controlo no âmbito dos quais 
pelo menos uma parte estatisticamente 
significativa, mas não superior a 0,5%,
das medidas de melhoria da eficiência 
energética adoptadas pelas partes sujeitas a 
obrigação seja objecto de uma verificação 
independente.

Or. de

Justificação

Importa assegurar que os custos burocráticos não sobrecarreguem os já de si restritos 
orçamentos públicos.

Alteração 738
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as poupanças declaradas pelas partes 
sujeitas a obrigação sejam calculadas em 
conformidade com o ponto 2 do anexo V.
Os Estados-Membros devem estabelecer 
sistemas de controlo no âmbito dos quais 
pelo menos uma parte estatisticamente 
significativa das medidas de melhoria da 
eficiência energética adoptadas pelas partes 
sujeitas a obrigação seja objecto de uma 

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as poupanças declaradas pelas partes 
sujeitas a obrigação sejam calculadas em 
conformidade com o ponto 2 do anexo V.
Os Estados-Membros devem estabelecer 
sistemas de controlo no âmbito dos quais 
pelo menos uma parte estatisticamente 
significativa das medidas de melhoria da 
eficiência energética adoptadas pelas partes 
sujeitas a obrigação seja objecto de uma 
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verificação independente. verificação independente e viável.

Or. ro

Alteração 739
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os custos da poupança de energia 
possam ser recuperados junto dos clientes 
finais. Na implementação de um regime 
de obrigação de poupança em 
conformidade com o n. º 1, os Estados-
Membros devem evitar a discriminação, 
as subvenções cruzadas e as distorções da 
concorrência.

Or. en

Alteração 740
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

5. No âmbito do regime de obrigação de 
eficiência energética, os Estados-Membros 
podem:

5. No âmbito do regime de obrigação de 
poupança de energia, os Estados-
Membros podem:

Or. en

Alteração 741
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell, Anni Podimata
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Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Lembrando que os Estados-Membros 
definiram a noção de clientes vulneráveis 
no artigo 3.º, n.º 7, da Directiva 2009/72, 
os Estados-Membros devem assegurar 
que uma parte das medidas de eficiência
energética seja dirigida a este grupo;

Or. en

Justificação

Uma parte dos benefícios da eficiência energética deve, imperativamente, e não de forma 
facultativa, visar os que são afectados pela precariedade energética.

Alteração 742
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Incluir requisitos com uma finalidade 
social nas obrigações de poupança por eles 
impostas, nomeadamente exigindo medidas 
aplicáveis aos agregados familiares 
afectados pela precariedade energética ou à 
habitação social, melhorando a execução 
dos programas de acção graças a uma 
abordagem com várias etapas (auditoria 
energética, aconselhamento em matéria 
de energia, aconselhamento no domínio 
financeiro, obras, acompanhamento da 
eficácia das obras);

Or. en

Alteração 743
Judith A. Merkies
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Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Incluir requisitos com uma finalidade 
social nas obrigações de poupança por eles 
impostas, nomeadamente exigindo medidas 
aplicáveis aos agregados familiares 
afectados pela precariedade energética, por 
parte dos proprietários ou dos grupos de 
investidores que arrendam o seu bem, ou 
à habitação social;

Or. en

Alteração 744
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 745
Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

b) Autorizar as partes sujeitas a obrigação 
a contabilizarem para efeitos da sua 

Suprimido
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obrigação as poupanças de energia 
certificadas realizadas pelos fornecedores 
de serviços energéticos ou por outros 
terceiros; nesse caso, as partes devem 
estabelecer um processo de acreditação 
claro, transparente e aberto a todos os 
intervenientes no mercado, e que vise 
minimizar os custos da certificação;

Or. de

Alteração 746
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Autorizar as partes sujeitas a obrigação 
a contabilizarem para efeitos da sua 
obrigação as poupanças de energia 
certificadas realizadas pelos fornecedores 
de serviços energéticos ou por outros 
terceiros; nesse caso, as partes devem 
estabelecer um processo de acreditação 
claro, transparente e aberto a todos os 
intervenientes no mercado, e que vise 
minimizar os custos da certificação;

(b) Autorizar as partes sujeitas a obrigação 
a contabilizarem para efeitos da sua 
obrigação as poupanças de energia 
certificadas realizadas pelos fornecedores 
de serviços energéticos ou por outros 
terceiros, desde que as mesmas sejam 
adicionais relativamente às condições 
habituais; nesse caso, as partes devem 
estabelecer um processo de acreditação 
claro, transparente e aberto a todos os 
intervenientes no mercado, e que vise 
minimizar os custos da certificação;

Or. en

Alteração 747
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Autorizar as partes sujeitas a obrigação 
a contabilizarem para efeitos da sua 

(b) Autorizar as partes sujeitas a obrigação 
a contabilizarem para efeitos da sua 
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obrigação as poupanças de energia 
certificadas realizadas pelos fornecedores 
de serviços energéticos ou por outros 
terceiros; nesse caso, as partes devem 
estabelecer um processo de acreditação 
claro, transparente e aberto a todos os 
intervenientes no mercado, e que vise 
minimizar os custos da certificação;

obrigação as poupanças de energia 
certificadas realizadas pelos fornecedores 
de serviços energéticos ou por outros 
terceiros; nesse caso, os Estados-Membros
devem velar pela existência de um 
processo de acreditação claro, transparente 
e aberto a todos os intervenientes no 
mercado, e que vise minimizar os custos da 
certificação;

Or. en

Alteração 748
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Autorizar as partes sujeitas a obrigação 
a contabilizarem para efeitos da sua 
obrigação as poupanças de energia 
certificadas realizadas pelos fornecedores 
de serviços energéticos ou por outros 
terceiros; nesse caso, as partes devem 
estabelecer um processo de acreditação 
claro, transparente e aberto a todos os 
intervenientes no mercado, e que vise 
minimizar os custos da certificação;

(b) Autorizar as partes sujeitas a obrigação 
a contabilizarem para efeitos da sua 
obrigação as poupanças de energia 
certificadas realizadas pelos fornecedores 
de serviços energéticos credenciados ou 
por outros terceiros credenciados; nesse 
caso, as partes devem estabelecer um 
processo de acreditação claro, transparente 
e aberto a todos os intervenientes no 
mercado, e que vise minimizar os custos da 
certificação;

Or. en

Alteração 749
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Autorizar as partes sujeitas a obrigação 
a contabilizarem as poupanças obtidas num 

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

dado ano desde que estas possam ser 
documentadas e verificadas e não 
prolonguem o tempo de vida das 
poupanças.

Or. en

Justificação

Tendo em conta o tempo de vida das poupanças, os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de escolher a quantidade de poupança de energia que pode ser 
transferida/colocada em reserva. Isto é importante para assegurar o desenvolvimento do 
sistema e manter a concorrência no que respeita ao nível dos preços das poupanças de 
energia.

Alteração 750
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Autorizar as partes sujeitas a obrigação 
a contabilizarem as poupanças obtidas num 
dado ano desde que estas possam ser 
documentadas e verificadas.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de decidir, a nível nacional, a quantidade de 
poupança de energia que pode ser transferida/colocada em reserva. Isto é importante porque 
os Estados-Membros devem ter em conta o tempo de vida das poupanças nesse sistema de 
colocação em reserva. Esta é fundamental para assegurar o desenvolvimento do sistema e 
manter a concorrência no que respeita ao nível dos preços das poupanças de energia.

Alteração 751
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.° 5 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

(c) Autorizar as partes sujeitas a obrigação 
a contabilizarem as poupanças obtidas num 
dado ano com vista ao cumprimento do 
objectivo final em 2020.

Or. en

Justificação

As poupanças de energia devem ser contabilizadas durante a totalidade do período, uma vez 
que este é o único incentivo à realização de grandes investimentos.

Alteração 752
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Autorizar as partes sujeitas a obrigação a 
contabilizarem as poupanças obtidas num 
dado ano em função de todo o período.

Or. de

Alteração 753
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Autorizar as partes sujeitas a obrigação 
a contabilizarem os ganhos de eficiência 
obtidos num dado ano como tendo sido 
obtidos em qualquer um dos dois anos 
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seguintes. anteriores ou seguintes.

Or. en

Alteração 754
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en


