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Alteração 755
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem tornar 
públicas as poupanças de energia 
realizadas por cada parte sujeita a 
obrigação, bem como os dados sobre as 
tendências anuais da poupança de energia 
no âmbito do regime. Para efeitos da 
publicação e da verificação das poupanças 
de energia realizadas, os Estados-Membros
devem exigir que as partes sujeitas a 
obrigação apresentem, pelo menos, os 
seguintes dados:

6. Os Estados-Membros devem tornar 
públicas as poupanças de energia 
realizadas por cada parte sujeita a 
obrigação, bem como os dados sobre as 
tendências anuais da poupança de energia 
no âmbito do regime, garantindo a 
integridade e a confidencialidade dos 
dados de carácter privado ou 
comercialmente sensíveis. Para efeitos da 
publicação e da verificação das poupanças 
de energia realizadas, os Estados-Membros
devem exigir que as partes sujeitas a 
obrigação apresentem, pelo menos, os 
seguintes dados:

Or. de

Justificação

Deve ser assegurada a confidencialidade dos dados.

Alteração 756
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Romana 
Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem tornar 
públicas as poupanças de energia 
realizadas por cada parte sujeita a 
obrigação, bem como os dados sobre as 

6. Os Estados-Membros devem tornar 
público o potencial de poupança de 
energia alcançado por cada parte sujeita a 
obrigação, bem como os dados sobre as 



PE475.954v01-00 4/108 AM\883622PT.doc

PT

tendências anuais da poupança de energia
no âmbito do regime. Para efeitos da 
publicação e da verificação das poupanças 
de energia realizadas, os 
Estados-Membros devem exigir que as 
partes sujeitas a obrigação apresentem, 
pelo menos, os seguintes dados:

tendências anuais das melhorias de 
eficiência energética no âmbito do regime. 
Para efeitos da publicação e da verificação 
das medidas de eficiência energética 
postas em prática, incluindo o seu 
potencial de poupança de energia, os 
Estados-Membros devem exigir que as 
partes sujeitas a obrigação apresentem os 
dados pertinentes:

Or. en

Alteração 757
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem tornar 
públicas as poupanças de energia 
realizadas por cada parte sujeita a 
obrigação, bem como os dados sobre as 
tendências anuais da poupança de energia
no âmbito do regime. Para efeitos da 
publicação e da verificação das poupanças 
de energia realizadas, os 
Estados-Membros devem exigir que as 
partes sujeitas a obrigação apresentem, 
pelo menos, os seguintes dados:

6. Os Estados-Membros devem tornar 
público o aumento da eficiência 
energética registado por cada parte sujeita 
a obrigação, bem como os dados sobre as 
tendências anuais em termos de melhoria 
da eficiência energética no âmbito do 
regime. Para efeitos da publicação e da 
verificação do aumento da eficiência 
energética registado, os Estados-Membros
devem exigir que as partes sujeitas a 
obrigação apresentem, pelo menos, os 
seguintes dados:

Or. en

Alteração 758
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

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

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem tornar 6. Anualmente, os Estados-Membros
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públicas as poupanças de energia 
realizadas por cada parte sujeita a 
obrigação, bem como os dados sobre as 
tendências anuais da poupança de energia 
no âmbito do regime. Para efeitos da 
publicação e da verificação das poupanças 
de energia realizadas, os Estados-Membros
devem exigir que as partes sujeitas a 
obrigação apresentem, pelo menos, os 
seguintes dados:

devem tornar públicos os resultados em 
termos de poupanças de energia 
alcançados por cada parte sujeita a 
obrigação, bem como os respectivos custos 
e dados sobre as tendências anuais da 
poupança de energia no âmbito do regime. 
Para efeitos da publicação e da verificação 
das poupanças de energia realizadas, os 
Estados-Membros devem exigir que as 
partes sujeitas a obrigação apresentem, 
pelo menos, os seguintes dados:

Or. en

Justificação

Com a publicação anual dos resultados alcançados em matéria de poupança de energia, 
assim como os respectivos custos, os cidadãos e as autoridades poderão monitorizar e 
acompanhar a sua evolução e o mercado desenvolver-se-á no sentido de assegurar preços 
mais reduzidos e de se tornar  mais rentável.

Alteração 759
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

a) Poupanças de energia realizadas; Suprimido

Or. en

Alteração 760
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

a) Poupanças de energia realizadas; a) Aumento de eficiência energética 
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registado;

Or. en

Alteração 761
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

b) Dados estatísticos agregados sobre os 
seus consumidores finais (identificando 
as alterações significativas aos dados 
apresentados anteriormente); e ainda que

Suprimido

Or. en

Alteração 762
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

b) Dados estatísticos agregados sobre os 
seus consumidores finais (identificando 
as alterações significativas aos dados 
apresentados anteriormente); e ainda que

Suprimido

Or. en

Alteração 763
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

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

b) Dados estatísticos agregados sobre os 
seus consumidores finais (identificando 
as alterações significativas aos dados 
apresentados anteriormente); e ainda que

Suprimido

Or. en

Alteração 764
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

c) Dados actuais sobre o consumo dos 
consumidores finais, incluindo, quando 
aplicável, perfis de carga, segmentação 
dos consumidores e localização 
geográfica dos mesmos, preservando 
simultaneamente a integridade e 
confidencialidade de informações de 
carácter privado ou comercialmente 
sensíveis em conformidade com a 
legislação aplicável da União Europeia.

Suprimido

Or. en

Alteração 765
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

c) Dados actuais sobre o consumo dos 
consumidores finais, incluindo, quando 
aplicável, perfis de carga, segmentação 

Suprimido
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dos consumidores e localização 
geográfica dos mesmos, preservando 
simultaneamente a integridade e 
confidencialidade de informações de 
carácter privado ou comercialmente 
sensíveis em conformidade com a 
legislação aplicável da União Europeia.

Or. en

Alteração 766
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

c) Dados actuais sobre o consumo dos 
consumidores finais, incluindo, quando 
aplicável, perfis de carga, segmentação 
dos consumidores e localização 
geográfica dos mesmos, preservando 
simultaneamente a integridade e 
confidencialidade de informações de 
carácter privado ou comercialmente 
sensíveis em conformidade com a 
legislação aplicável da União Europeia.

Suprimido

Or. en

Alteração 767
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

c) Dados actuais sobre o consumo dos 
consumidores finais, incluindo, quando 
aplicável, perfis de carga, segmentação dos 
consumidores e localização geográfica dos 
mesmos, preservando simultaneamente a 

c) Dados actuais sobre o consumo dos 
consumidores finais tanto do sector 
público como privado, incluindo, quando 
aplicável, perfis de carga, segmentação dos 
consumidores segundo as categorias 
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integridade e confidencialidade de 
informações de carácter privado ou 
comercialmente sensíveis em 
conformidade com a legislação aplicável 
da União Europeia.

especificadas nos programas de 
cooperação da Comissão Europeia com as 
administrações locais e localização 
geográfica dos mesmos, preservando 
simultaneamente a integridade e 
confidencialidade de informações de 
carácter privado ou comercialmente 
sensíveis em conformidade com a 
legislação aplicável da União Europeia.

Or. es

Alteração 768
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 6.º – n.° 6 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Quaisquer custos transferidos para 
os seus clientes, preservando a 
integridade e a confidencialidade da 
informação privada ou comercialmente 
sensível em conformidade com a 
legislação aplicável da União Europeia.

Or. en

Justificação

A monitorização consistente dos custos transferidos para os clientes é fundamental, uma vez 
que a probabilidade de todos os encargos - ou a sua grande maioria - decorrentes dos 
regimes de obrigação de eficiência energética serem transferidos para os consumidores, 
incluindo os agregados familiares, é grande.

Alteração 769
Vicky Ford

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

6-A. Usando todas as informações 
contidas no artigo 6.º, n.º 6, as 
autoridades reguladoras nacionais devem 
publicar relatórios anuais sobre se os 
regimes de obrigação de eficiência 
energética estão a atingir os seus 
objectivos com o menor custo possível 
para os consumidores. As autoridades 
reguladoras nacionais também 
encomendarão regularmente avaliações 
independentes sobre os impactos que o 
regime tem nas facturas de energia e na 
precariedade de combustível, bem como 
sobre a poupança de energia a partir do 
regime com vista a assegurar a melhor 
relação custo-eficácia. Os 
Estados-Membros serão solicitados a 
tomar estes impactos em conta através de 
ajustes do regime.

Or. en

Alteração 770
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os intervenientes no mercado se 
abstenham de desenvolver actividades que 
possam impedir a procura e a prestação de 
serviços energéticos ou de outras medidas 
de melhoria da eficiência energética, ou 
prejudicar o desenvolvimento do mercado 
de serviços energéticos ou de outras 
medidas de melhoria da eficiência 
energética, incluindo o encerramento do 
mercado para os concorrentes ou abusos de 
posição dominante.

7. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os intervenientes no mercado se 
abstenham de desenvolver actividades que 
possam impedir a procura e a prestação de 
serviços energéticos ou de outras medidas 
de melhoria da eficiência energética, ou 
prejudicar o desenvolvimento do mercado 
de serviços energéticos ou de outras 
medidas de melhoria da eficiência 
energética, incluindo o encerramento do 
mercado para os concorrentes ou abusos de 
posição dominante, em particular criando 
parecerias claras, transparentes e abertas 
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entre distribuidores de energia e/ou 
fornecedores e instaladores de serviços 
energéticos a fim de optimizar os 
objectivos de poupança de energia junto 
dos consumidores finais.

Or. fr

Alteração 771
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os intervenientes no mercado se 
abstenham de desenvolver actividades que 
possam impedir a procura e a prestação de 
serviços energéticos ou de outras medidas 
de melhoria da eficiência energética, ou 
prejudicar o desenvolvimento do mercado 
de serviços energéticos ou de outras 
medidas de melhoria da eficiência 
energética, incluindo o encerramento do 
mercado para os concorrentes ou abusos de 
posição dominante.

7. Sem prejuízo das disposições do direito 
da concorrência em vigor, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
intervenientes no mercado se abstenham de 
desenvolver actividades que possam 
impedir a procura e a prestação de serviços 
energéticos ou de outras medidas de 
melhoria da eficiência energética, ou 
prejudicar o desenvolvimento do mercado 
de serviços energéticos ou de outras 
medidas de melhoria da eficiência 
energética, incluindo o encerramento do 
mercado para os concorrentes ou abusos de 
posição dominante.

Or. de

Justificação

Há que prevenir incompatibilidades com o direito da concorrência em vigor na União 
Europeia.

Alteração 772
Bendt Bendtsen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os intervenientes no mercado se 
abstenham de desenvolver actividades que 
possam impedir a procura e a prestação de 
serviços energéticos ou de outras medidas 
de melhoria da eficiência energética, ou 
prejudicar o desenvolvimento do mercado 
de serviços energéticos ou de outras 
medidas de melhoria da eficiência 
energética, incluindo o encerramento do 
mercado para os concorrentes ou abusos de 
posição dominante.

7. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os intervenientes no mercado se 
abstenham de desenvolver actividades que 
possam impedir a procura e a prestação de 
serviços energéticos ou de outras medidas 
de melhoria da poupança de energia, ou 
prejudicar o desenvolvimento do mercado 
de serviços energéticos ou de outras 
medidas de melhoria da eficiência 
energética, incluindo o encerramento do 
mercado para os concorrentes ou abusos de 
posição dominante.

Or. en

Alteração 773
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem, por 
conseguinte:
a) respeitar a independência estrita entre 
o distribuidor de energia e o fornecedor 
de serviços energéticos;
b) estabelecer parcerias claras, 
transparentes e abertas entre os 
distribuidores de energia e os 
fornecedores de serviços energéticos, a 
fim de optimizar as obrigações de 
poupança de energia junto dos clientes 
finais.

Or. en

Alteração 774
Patrizia Toia
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Proposta de directiva
Artigo 6 – n.° 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os objectivos de eficiência 
energética sejam alcançados, garantindo 
incentivos a uma maior eficiência nas 
residências privadas, através do 
“empréstimo ecológico”, ou seja, o acesso 
a empréstimos bonificados com taxas de 
juro a 0% por 10 anos até um máximo de 
30 000 euros para cada beneficiário que 
certifique ter efectuado pelo menos duas 
das seguintes intervenções:  aumento da 
eficiência energética dos telhados e dos 
pavimentos ou das paredes exteriores ou 
das janelas, portas de acesso ao exterior e 
sombreamento solar, substituição de 
aparelhos e de sistemas de aquecimento 
ou produção de água quente sanitária, 
instalação de aparelhagem e sistemas de 
aquecimento e produção de energia 
eléctrica utilizando fontes renováveis ou 
equivalentes, instalação de aparelhagem e 
sistemas de produção de água quente 
sanitária com recurso a fontes renováveis 
ou assimiladas.

Or. it

Alteração 775
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 6 – parágrafo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros devem 
contribuir, entre outras coisas, através do 
financiamento adequado de programas de 
formação, de modo a assegurar que os 
direitos de informação e consulta se 
alargam de forma explícita ao capítulo da 
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eficiência energética.

Or. en

Justificação

Work place social dialogue can and should contribute to achieving the objectives of the 
Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, point 5.4.1., 
“worker participation is essential for better energy efficiency. Without their knowledge, 
experience and commitment results cannot be achieved.” Training programmes for social 
partners in social dialogue bodies, financed by the Member States and/or the European 
commission, should be adapted and financed accordingly. Strengthening information and 
consultation rights will provide an incentive to companies to discuss energy efficiency 
measures and their implication.

Alteração 776
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros podem isentar da 
aplicação do presente artigo os pequenos 
distribuidores de energia e as pequenas 
empresas de venda de energia a retalho, 
nomeadamente que distribuem ou vendem 
uma quantidade de energia inferior ao 
equivalente a 75 GWh por ano, empregam 
menos de 10 pessoas ou têm um volume 
de negócios anual ou um balanço total 
anual não superior a 2 000 000 EUR. A 
energia produzida para utilização própria 
não conta para estes limiares.

Suprimido

Or. en

Justificação

In order to stimulate the market for energy savings and energy services the exclusion of small 
DSOs or retailers will limit this marketBy imposing a target on the obligated energy 
companies, regardless of size, you will avoid a situation in which some customers do not 
contribute to the reduction in energy consumption. Appointed obligated parties, either 
distributor or retailers should therefore be under an obligation regardless of the scope of the 
supply. Furthermore, according to experience from all obligation systems currently working 
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in the EU, the obligation scheme will lead to a market price for saved energy. Hence it is up 
to any obligated party to buy the savings on the market like any other commodity they have to 
purchase to be running their business.If a company do not wish to have the responsibility of 
implementing, the obligation, it should be able to outsource the task to another energy 
company.

Alteração 777
Bendt Bendtsen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros podem isentar da 
aplicação do presente artigo os pequenos 
distribuidores de energia e as pequenas 
empresas de venda de energia a retalho, 
nomeadamente que distribuem ou vendem 
uma quantidade de energia inferior ao 
equivalente a 75 GWh por ano, empregam 
menos de 10 pessoas ou têm um volume 
de negócios anual ou um balanço total 
anual não superior a 2 000 000 EUR. A 
energia produzida para utilização própria 
não conta para estes limiares.

Suprimido

Or. en

Justificação

A imposição de um objectivo às empresas do sector da energia sujeitas a um regime de 
obrigação, independentemente da sua dimensão, permite evitar os casos em que alguns 
clientes não contribuem para a redução do consumo energético. As empresas que não querem 
assumir a responsabilidade de cumprir com as suas obrigações em matéria de poupanças, 
devem poder externalizar essa mesma responsabilidade ou fazer parte de centros de 
poupança de energia.

Alteração 778
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros podem isentar da 
aplicação do presente artigo os pequenos 
distribuidores de energia e as pequenas 
empresas de venda de energia a retalho, 
nomeadamente que distribuem ou vendem 
uma quantidade de energia inferior ao 
equivalente a 75 GWh por ano, empregam 
menos de 10 pessoas ou têm um volume 
de negócios anual ou um balanço total 
anual não superior a 2 000 000 EUR. A 
energia produzida para utilização própria 
não conta para estes limiares.

8. Os Estados-Membros devem isentar da 
aplicação do presente artigo os pequenos 
distribuidores de energia e as pequenas 
empresas de venda de energia a retalho, 
nomeadamente que distribuem ou vendem 
uma quantidade de energia inferior ao 
equivalente a 220 GWh por ano ou têm 
menos de 15 000 clientes.  Se o limite 
máximo de energia comercializada ou o 
número de clientes for ultrapassado 
durante um período de dois anos, a 
empresa em questão deverá passar a ser 
considerada uma parte sujeita a 
obrigação no terceiro ano. A energia 
produzida para utilização própria não conta 
para estes limiares. A energia produzida 
para utilização própria, assim como as 
vendas e fornecimentos no âmbito das 
redes industriais e a utilização final de 
produtos  resultantes da recuperação de 
energia não contam para estes limiares.

Or. en

Justificação

A quantidade de energia vendida por cliente e a dimenão das empresas variam consoante o 
Estado-Membro. Os pequenos distribuidores de energia e as pequenas empresas de venda de 
energia a retalho devem estar isentos do referido artigo a fim de evitar encargos 
administrativos. Quando comparado com o volume de negócios anual, o número de clientes 
constitui um indicador mais significativo relativamente à participação efectiva no mercado 
energético e, por conseguinte, deve ser incluido enquanto limite máximo indicativo. Além 
disso, as empresas que se aproximam do limite máximo de dois anos devem ser 
acompanhadas.

Alteração 779
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros podem isentar da 
aplicação do presente artigo os pequenos 
distribuidores de energia e as pequenas 
empresas de venda de energia a retalho, 
nomeadamente que distribuem ou vendem 
uma quantidade de energia inferior ao 
equivalente a 75 GWh por ano, empregam 
menos de 10 pessoas ou têm um volume de 
negócios anual ou um balanço total anual 
não superior a 2 000 000 EUR. A energia 
produzida para utilização própria não conta 
para estes limiares.

8. Os Estados-Membros podem isentar da 
obrigação de fornecimento de serviços 
energéticos os pequenos distribuidores de 
energia e as pequenas empresas de venda 
de energia a retalho, nomeadamente que 
distribuem ou vendem uma quantidade de 
energia inferior ao equivalente a 75 GWh 
por ano, empregam menos de 10 pessoas 
ou têm um volume de negócios anual ou 
um balanço total anual não superior a 
2 000 000 EUR, desde que essa isenção 
não conduza a uma distorção da 
concorrência e sejam realizadas medidas 
alternativas em matéria de poupança de 
energia. A energia produzida para 
utilização própria não é abrangida pelo 
âmbito de aplicação da presente directiva.
O mesmo se aplica aos sectores já 
abrangidos pela Directiva relativa ao 
regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa.

Or. de

Justificação

Os objectivos da UE são extremamente ambiciosos. Não deveriam, por conseguinte, prever-
se, neste caso, isenções gerais: Os fornecedores de energia devem contribuir para o aumento 
da produtividade energética ou das poupanças de energia. São sempre concebíveis medidas 
alternativas às propostas pela Comissão. A flexibilidade é, também aqui, necessária.

Alteração 780
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.° 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros podem isentar da 
aplicação do presente artigo os pequenos 
distribuidores de energia e as pequenas 
empresas de venda de energia a retalho, 

8. Os Estados-Membros podem isentar da 
aplicação do presente artigo os pequenos 
distribuidores de energia e as pequenas 
empresas de venda de energia a retalho, 
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nomeadamente que distribuem ou vendem 
uma quantidade de energia inferior ao
equivalente a 75 GWh por ano, empregam 
menos de 50 pessoas ou têm um volume 
de negócios anual ou um balanço total 
anual não superior a 2 000 000 EUR.

nomeadamente que distribuem ou vendem 
uma quantidade de energia inferior a um 
limiar definido pelos Estados-Membros. A 
energia produzida para utilização própria 
não conta para estes limiares.

Or. fr

Justificação

Os limites de venda de energia não podem aplicar-se da mesma forma aos diferentes 
produtores de energia. Além disso, deveria ser da responsabilidade dos Estados-Membros a 
definição das partes sujeitas a obrigação (« obligated parties ») e, consequentemente, 
também a fixação, se  necessário, dos limiares de isenção.

Alteração 781
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros podem isentar da 
aplicação do presente artigo os pequenos 
distribuidores de energia e as pequenas 
empresas de venda de energia a retalho, 
nomeadamente que distribuem ou vendem 
uma quantidade de energia inferior ao 
equivalente a 75 GWh por ano, empregam 
menos de 10 pessoas ou têm um volume 
de negócios anual ou um balanço total 
anual não superior a 2 000 000 EUR. A 
energia produzida para utilização própria 
não conta para estes limiares.

8. Os Estados-Membros podem isentar os 
pequenos distribuidores de energia e as 
pequenas empresas de venda de energia a 
retalho, de acordo com as circunstâncias 
nacionais específicas dos respectivos 
mercados da energia.

Or. en

Alteração 782
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros podem isentar da 
aplicação do presente artigo os pequenos 
distribuidores de energia e as pequenas 
empresas de venda de energia a retalho, 
nomeadamente que distribuem ou vendem 
uma quantidade de energia inferior ao 
equivalente a 75 GWh por ano, empregam 
menos de 10 pessoas ou têm um volume de 
negócios anual ou um balanço total anual 
não superior a 2 000 000 EUR. A energia 
produzida para utilização própria não conta
para estes limiares.

8. Os Estados-Membros podem isentar da 
aplicação do presente artigo os pequenos 
distribuidores de energia e as pequenas 
empresas de venda de energia a retalho, 
nomeadamente que distribuem ou vendem 
uma quantidade de energia inferior ao 
equivalente a 75 GWh por ano, empregam 
menos de 10 pessoas, têm menos de 500 
clientes finais ou têm um volume de 
negócios anual ou um balanço total anual 
não superior a 2 000 000 EUR. A energia 
produzida para utilização própria e os 
produtos resultantes da recuperação de 
energia não contam para estes limiares.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem poder isentar os os pequenos distribuidores de energia e as 
empresas de venda de energia a retalho que apresentem um número muito reduzido de 
clientes finais. A recuperação de energia deve ser promovida e não desincentivada através da 
imposição de obrigações rigorosas.

Alteração 783
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros podem isentar da 
aplicação do presente artigo os pequenos 
distribuidores de energia e as pequenas 
empresas de venda de energia a retalho, 
nomeadamente que distribuem ou vendem 
uma quantidade de energia inferior ao 
equivalente a 75 GWh por ano, empregam 
menos de 10 pessoas ou têm um volume de 
negócios anual ou um balanço total anual 
não superior a 2 000 000 EUR. A energia 
produzida para utilização própria não conta 

8. Se forem estabelecidas medidas 
equivalentes, os Estados-Membros podem 
isentar da aplicação do presente artigo os 
pequenos distribuidores de energia e as 
pequenas empresas de venda de energia a 
retalho, nomeadamente que distribuem ou 
vendem uma quantidade de energia inferior 
ao equivalente a 75 GWh por ano, 
empregam menos de 10 pessoas ou têm um
volume de negócios anual ou um balanço 
total anual não superior a 2 000 000 EUR. 
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para estes limiares. A energia produzida para utilização própria 
não conta para estes limiares.

Or. en

Justificação

O sistema deve ser criado de forma a não discriminar os agentes do mercado e a não causar 
distorções da concorrência.

Alteração 784
Fiorello Provera

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros podem isentar da 
aplicação do presente artigo os pequenos 
distribuidores de energia e as pequenas 
empresas de venda de energia a retalho, 
nomeadamente que distribuem ou vendem 
uma quantidade de energia inferior ao 
equivalente a 75 GWh por ano, empregam 
menos de 10 pessoas ou têm um volume de 
negócios anual ou um balanço total anual 
não superior a 2 000 000 EUR. A energia 
produzida para utilização própria não conta 
para estes limiares.

8. Se forem estabelecidas medidas 
equivalentes, os Estados-Membros podem 
isentar da aplicação do presente artigo os 
pequenos distribuidores de energia e as 
pequenas empresas de venda de energia a 
retalho, nomeadamente que distribuem ou 
vendem uma quantidade de energia inferior 
ao equivalente a 75 GWh por ano, 
empregam menos de 10 pessoas ou têm um 
volume de negócios anual ou um balanço 
total anual não superior a 2 000 000 EUR. 
A energia produzida para utilização própria 
não conta para estes limiares.

Or. en

Justificação

O sistema deve ser criado de forma a não discriminar os agentes do mercado e a não causar 
distorções da concorrência.

Alteração 785
Robert Goebbels

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 8



AM\883622PT.doc 21/108 PE475.954v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros podem isentar da 
aplicação do presente artigo os pequenos 
distribuidores de energia e as pequenas 
empresas de venda de energia a retalho, 
nomeadamente que distribuem ou vendem 
uma quantidade de energia inferior ao 
equivalente a 75 GWh por ano, empregam 
menos de 10 pessoas ou têm um volume de 
negócios anual ou um balanço total anual 
não superior a 2 000 000 EUR. A energia 
produzida para utilização própria não conta 
para estes limiares.

8. Os Estados-Membros podem isentar da 
aplicação do presente artigo os pequenos 
distribuidores de energia e as pequenas 
empresas de venda de energia a retalho, 
nomeadamente que distribuem ou vendem 
uma quantidade de energia inferior ao 
equivalente a 130 GWh por ano, empregam 
menos de 10 pessoas ou têm um volume de 
negócios anual ou um balanço total anual 
não superior a 2 000 000 EUR. A energia 
produzida para utilização própria não conta 
para estes limiares.

Or. de

Justificação

O limiar de consumo de energia de 75 GWh é demasiado baixo. Fixá-lo em 130 GWh permite 
isentar as pequenas empresas.

Alteração 786
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.° 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Os Estados-Membros podem 
estabelecer isenções da aplicação do 
presente artigo para as fontes de energia 
que não excedam o limiar de 5% 
relativamente ao consumo total por ano 
de energia primária por categoria de 
utilização.

Or. it

Justificação

Os Estados-Membros devem poder estabelecer isenções das obrigações de poupança 
energética a que se refere o artigo 6.° da proposta de directiva não só para as pequenas 
empresas, mas também para todas as fontes de energia que não excedam o limiar de 5% 
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relativamente ao consumo total por ano de energia primária por categoria de utilização, a 
fim de evitar que a obrigação de eficiência energética se torne um instrumento para  eliminar 
do mercado alguns  produtos energéticos, contrariamente ao princípio da diversificação das 
fontes.

Alteração 787
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Em alternativa ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem optar pela 
adopção de outras medidas destinadas a 
alcançar poupanças de energia entre os 
consumidores finais. A quantidade anual 
de poupanças de energia alcançada 
utilizando esta abordagem deve ser 
equivalente à quantidade de poupanças de 
energia estabelecida no n.º 1.

Suprimido

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam 
adoptar, incluindo as regras relativas às 
sanções referidas no artigo 9.º, e 
demonstrar a forma como tencionam 
atingir a quantidade de poupanças 
exigida. A Comissão pode recusar essas 
medidas ou apresentar sugestões de 
alterações nos 3 meses seguintes à 
notificação. Nesses casos, a abordagem 
alternativa não deve ser aplicada pelo 
Estado-Membro em questão enquanto a 
Comissão não tiver expressamente 
declarado aceitar as medidas 
reapresentadas ou um projecto de 
medidas alterado.

Or. en
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Alteração 788
Bendt Bendtsen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Em alternativa ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem optar pela 
adopção de outras medidas destinadas a 
alcançar poupanças de energia entre os 
consumidores finais. A quantidade anual 
de poupanças de energia alcançada 
utilizando esta abordagem deve ser 
equivalente à quantidade de poupanças de 
energia estabelecida no n.º 1.

Suprimido

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam 
adoptar, incluindo as regras relativas às 
sanções referidas no artigo 9.º, e 
demonstrar a forma como tencionam 
atingir a quantidade de poupanças 
exigida. A Comissão pode recusar essas 
medidas ou apresentar sugestões de 
alterações nos 3 meses seguintes à 
notificação. Nesses casos, a abordagem 
alternativa não deve ser aplicada pelo 
Estado-Membro em questão enquanto a 
Comissão não tiver expressamente 
declarado aceitar as medidas 
reapresentadas ou um projecto de 
medidas alterado.

Or. en

Justificação

Nos termos da Directiva Serviços Energéticos, é possível introduzir, desde já, regimes de 
poupança, no entanto, estes não asseguraram, até ao momento os progressos necessários 
para alcançar o objectivo de eficiência fixado nos 20 %. Não existe, por conseguinte, motivo 
para presumir que a inclusão desta possibilidade na directiva promoverá o cumprimento do 
objectivo de 20 %. Por este motivo, a nova directiva atribui um papel mais reforçado às 
empresas do sector. Se se mantiver o artigo 9.º, é fundamental que os Estados-Membros não 
beneficiem de iniciativas já existentes.



PE475.954v01-00 24/108 AM\883622PT.doc

PT

Alteração 789
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Em alternativa ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem optar pela 
adopção de outras medidas destinadas a 
alcançar poupanças de energia entre os 
consumidores finais. A quantidade anual 
de poupanças de energia alcançada 
utilizando esta abordagem deve ser 
equivalente à quantidade de poupanças de 
energia estabelecida no n.º 1.

Suprimido

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam 
adoptar, incluindo as regras relativas às 
sanções referidas no artigo 9.º, e 
demonstrar a forma como tencionam 
atingir a quantidade de poupanças 
exigida. A Comissão pode recusar essas 
medidas ou apresentar sugestões de 
alterações nos 3 meses seguintes à 
notificação. Nesses casos, a abordagem 
alternativa não deve ser aplicada pelo 
Estado-Membro em questão enquanto a 
Comissão não tiver expressamente 
declarado aceitar as medidas 
reapresentadas ou um projecto de 
medidas alterado.

Or. de

Justificação

As melhorias da eficiência energética devem processar-se a nível local, e não resultar de 
facilidades oferecidas pelo comércio de licenças.
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Alteração 790
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Em alternativa ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem optar pela 
adopção de outras medidas destinadas a 
alcançar poupanças de energia entre os 
consumidores finais. A quantidade anual 
de poupanças de energia alcançada 
utilizando esta abordagem deve ser 
equivalente à quantidade de poupanças de 
energia estabelecida no n.º 1.

Suprimido

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam 
adoptar, incluindo as regras relativas às 
sanções referidas no artigo 9.º, e 
demonstrar a forma como tencionam 
atingir a quantidade de poupanças 
exigida. A Comissão pode recusar essas 
medidas ou apresentar sugestões de 
alterações nos 3 meses seguintes à 
notificação. Nesses casos, a abordagem 
alternativa não deve ser aplicada pelo 
Estado-Membro em questão enquanto a 
Comissão não tiver expressamente 
declarado aceitar as medidas 
reapresentadas ou um projecto de 
medidas alterado.

Or. en

Justificação

Esta opção já fazia parte da Directiva Serviços Energéticos existente, tendo falhado na 
produção de resultados e na garantia de progressos que permitissem cumprir o objectivo de 
eficiência energética de  20 %. Por conseguinte, não há qualquer motivo que permita 
assegurar que esta opção irá promover o cumprimento do objectivo de redução de 20 %. Se 
se mantiver o artigo 9.º, é fundamental que os Estados-Membros não beneficiem de 
iniciativas já existentes. Os Estados-Membros devem, portanto, munir-se de documentos que 
comprovem que as iniciativas conduzem a novas e adicionais poupanças de energia, com um 
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efeito que equivale, no mínimo, a 1,5 % do referido objectivo. 

Alteração 791
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

Em alternativa ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem optar pela 
adopção de outras medidas destinadas a 
alcançar poupanças de energia entre os 
consumidores finais. A quantidade anual 
de poupanças de energia alcançada 
utilizando esta abordagem deve ser 
equivalente à quantidade de poupanças de 
energia estabelecida no n.º 1.

Em alternativa ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem optar pela 
adopção de outras medidas adicionais e 
igualmente ambiciosas, destinadas a 
alcançar poupanças de energia entre os 
consumidores finais. A quantidade anual 
de poupanças de energia alcançada 
utilizando esta abordagem deve ser 
rigorosamente equivalente à quantidade de 
poupanças de energia estabelecida no n.º 1 
e deve ser submetida a uma medição, 
controlo e verificação independentes.
Acções anteriores poderão não contar 
para estas medidas.

Or. en

Alteração 792
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

Em alternativa ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem optar pela 
adopção de outras medidas destinadas a 
alcançar poupanças de energia entre os 
consumidores finais. A quantidade anual 
de poupanças de energia alcançada 
utilizando esta abordagem deve ser 
equivalente à quantidade de poupanças de 
energia estabelecida no n.º 1.

Em alternativa ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem optar pela
adopção de outras medidas destinadas a 
assegurar um aumento da eficiência 
energética entre os consumidores finais. A 
quantidade anual de ganhos de eficiência 
energética alcançada utilizando esta 
abordagem deve ser equivalente à 
quantidade de ganhos de eficiência 
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energética estabelecida no n.º 1.

Or. en

Alteração 793
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

Em alternativa ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem optar pela 
adopção de outras medidas destinadas a 
alcançar poupanças de energia entre os 
consumidores finais. A quantidade anual 
de poupanças de energia alcançada 
utilizando esta abordagem deve ser 
equivalente à quantidade de poupanças de 
energia estabelecida no n.º 1.

Em alternativa ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem optar pela 
adopção de outras medidas destinadas a 
alcançar poupanças de energia. A 
quantidade anual de poupanças de energia 
alcançada utilizando esta abordagem deve 
ser contabilizada para atingir o objectivo 
final em 2020.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem dispor de flexibilidade para desenvolver o pacote de medidas 
mais adequado e adaptado às respectivas realidades locais, tendo em conta que os mesmos 
não partilham das mesmas circunstâncias e se deparam com desafios distintos.

Alteração 794
Daniel Caspary

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

Texto da Comissão Alteração

Em alternativa ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem optar pela 
adopção de outras medidas destinadas a 
alcançar poupanças de energia entre os 
consumidores finais. A quantidade anual 
de poupanças de energia alcançada 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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utilizando esta abordagem deve ser 
equivalente à quantidade de poupanças de 
energia estabelecida no n.º 1.

Or. de

Alteração 795
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

Em alternativa ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem optar pela 
adopção de outras medidas destinadas a 
alcançar poupanças de energia entre os 
consumidores finais. A quantidade anual 
de poupanças de energia alcançada 
utilizando esta abordagem deve ser 
equivalente à quantidade de poupanças de 
energia estabelecida no n.º 1.

Em alternativa ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem optar pela 
adopção de um número limitado de outras 
medidas destinadas a alcançar poupanças 
de energia entre os consumidores finais. A 
quantidade anual de poupanças de energia 
alcançada utilizando esta abordagem deve 
ser equivalente à quantidade de poupanças 
de energia estabelecida no n.º 1.

Or. en

Alteração 796
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

Em alternativa ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem optar pela 
adopção de outras medidas destinadas a 
alcançar poupanças de energia entre os 
consumidores finais. A quantidade anual 
de poupanças de energia alcançada 
utilizando esta abordagem deve ser 
equivalente à quantidade de poupanças de 
energia estabelecida no n.º 1.

Em alternativa ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem optar pela 
adopção de outras medidas destinadas a 
alcançar poupanças de energia 
equivalentes entre os consumidores finais. 
A quantidade anual de poupanças de 
energia alcançada utilizando esta 
abordagem deve ser equivalente à 
quantidade de poupanças de energia 
estabelecida no n.º 1.
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Or. en

Alteração 797
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Romana Jordan Cizelj

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

Texto da Comissão Alteração

Em alternativa ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem optar pela 
adopção de outras medidas destinadas a 
alcançar poupanças de energia entre os 
consumidores finais. A quantidade anual 
de poupanças de energia alcançada
utilizando esta abordagem deve ser 
equivalente à quantidade de poupanças de 
energia estabelecida no n.º 1.

Em alternativa ao n.º 1, os 
Estados-Membros podem optar pela 
adopção de medidas alternativas ou 
complementares destinadas a implementar 
medidas de eficiência energética entre os 
consumidores finais. A quantidade anual 
alcançada das potenciais poupanças de 
energia resultantes das medidas de 
eficiência energética utilizando esta 
abordagem deve ser equivalente à 
quantidade de poupanças de energia 
estabelecida no n.º 1.

Or. en

Alteração 798
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a 
quantidade de poupanças exigida. A

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem, no contexto dos planos 
nacionais de eficiência energética 
referidos no artigo 19.º, n.º 2, da presente 
directiva, comunicar à Comissão as 
medidas alternativas ou complementares
que planeiam adoptar, incluindo as regras 
relativas às sanções referidas no artigo 9.º, 
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Comissão pode recusar essas medidas ou 
apresentar sugestões de alterações nos 3 
meses seguintes à notificação. Nesses 
casos, a abordagem alternativa não deve 
ser aplicada pelo Estado-Membro em 
questão enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
medidas reapresentadas ou um projecto 
de medidas alterado.

e demonstrar a forma como tencionam 
implementar medidas de eficiência 
energética através do potencial de 
poupança de energia exigido e registado. 

Or. en

Alteração 799
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar,
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças exigida. A Comissão pode 
recusar essas medidas ou apresentar 
sugestões de alterações nos 3 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, a 
abordagem alternativa não deve ser 
aplicada pelo Estado-Membro em questão 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
medidas reapresentadas ou um projecto 
de medidas alterado.

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar dois anos após a publicação da 
Directiva no Jornal da União Europeia, 
as medidas alternativas que planeiam 
adoptar e, nomeadamente, demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças exigida. A Comissão pode 
recusar essas medidas ou apresentar 
sugestões de alterações nos 3 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, os 
Estados-Membros têm em consideração 
estas recomendações ou alterações.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros necessitam de uma maior flexibilidade e de mais tempo para poder 
adoptar medidas suplementares adequadas. Por outro lado, mais vale o recurso a incentivos 
do que a sanções.
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Alteração 800
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças exigida. A Comissão pode 
recusar essas medidas ou apresentar 
sugestões de alterações nos 3 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, a 
abordagem alternativa não deve ser 
aplicada pelo Estado-Membro em questão 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
medidas reapresentadas ou um projecto 
de medidas alterado.

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças exigida. A Comissão pode 
apresentar sugestões de alterações nos 3 
meses seguintes à notificação e os 
Estados-Membros devem ter em conta as 
sugestões da Comissão na implementação 
das medidas alternativas.

Or. ro

Alteração 801
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças exigida. A Comissão pode 

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças exigida. A Comissão pode 
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recusar essas medidas ou apresentar 
sugestões de alterações nos 3 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, a 
abordagem alternativa não deve ser 
aplicada pelo Estado-Membro em questão 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
medidas reapresentadas ou um projecto 
de medidas alterado.

apresentar sugestões de alterações a essas 
medidas nos 3 meses seguintes à 
notificação. A Comissão deve concertar-se 
com os Estados-Membros quanto às 
alterações em questão.

Or. de

Justificação

A Directiva visa permitir a consecução do objectivo adoptado pelos chefes de Estado ou de 
Governo reunidos em Março de 2007, que consiste numa melhoria de 20% da eficiência 
energética. Convém que os Estados-Membros disponham de uma certa flexibilidade na 
escolha de medidas que permitam alcançar esse objectivo. A Comissão não pode, pois, 
recusar, de modo generalizado, medidas alternativas.

Alteração 802
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças exigida. A Comissão pode 
recusar essas medidas ou apresentar 
sugestões de alterações nos 3 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, a 
abordagem alternativa não deve ser 
aplicada pelo Estado-Membro em questão 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
medidas reapresentadas ou um projecto 
de medidas alterado.

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças exigida. A Comissão pode 
apresentar sugestões de alterações nos 3 
meses seguintes à notificação. Os 
Estados-Membros devem ter em conta 
estas sugestões ou alterações.
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Or. en

Alteração 803
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças exigida. A Comissão pode 
recusar essas medidas ou apresentar 
sugestões de alterações nos 3 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, a 
abordagem alternativa não deve ser 
aplicada pelo Estado-Membro em questão 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
medidas reapresentadas ou um projecto 
de medidas alterado.

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de eficiência exigida. A Comissão pode 
apresentar sugestões de alterações nos 3 
meses seguintes à notificação. Os 
Estados-Membros devem ter em conta 
estas sugestões ou alterações.

Or. en

Alteração 804
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
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forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças exigida. A Comissão pode 
recusar essas medidas ou apresentar 
sugestões de alterações nos 3 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, a 
abordagem alternativa não deve ser 
aplicada pelo Estado-Membro em questão 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
medidas reapresentadas ou um projecto 
de medidas alterado.

forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças exigida. A Comissão pode 
apresentar sugestões de alterações nos 3 
meses seguintes à notificação. Os 
Estados-Membros devem ter em conta 
estas sugestões ou alterações.

Or. en

Alteração 805
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças exigida. A Comissão pode 
recusar essas medidas ou apresentar 
sugestões de alterações nos 3 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, a 
abordagem alternativa não deve ser 
aplicada pelo Estado-Membro em questão 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
medidas reapresentadas ou um projecto 
de medidas alterado.

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até dois anos a contar da data 
de adopção da presente directiva, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças exigida.

Or. fi

Justificação

Aos Estados-Membros terá de ser dado tempo suficiente para elaborar medidas alternativas.
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Alteração 806
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças exigida. A Comissão pode 
recusar essas medidas ou apresentar 
sugestões de alterações nos 3 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, a 
abordagem alternativa não deve ser 
aplicada pelo Estado-Membro em questão 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
medidas reapresentadas ou um projecto 
de medidas alterado.

Os Estados-Membros devem delinear as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar, 
especificamente para cada medida, a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças exigida.

Or. en

Alteração 807
Evžen Tošenovský

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças exigida. A Comissão pode 

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças exigida. A Comissão pode 
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recusar essas medidas ou apresentar 
sugestões de alterações nos 3 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, a 
abordagem alternativa não deve ser 
aplicada pelo Estado-Membro em questão 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
medidas reapresentadas ou um projecto 
de medidas alterado.

apresentar sugestões de alterações nos 3 
meses seguintes à notificação. Os 
Estados-Membros devem ter em conta 
estas sugestões ou alterações.

Or. en

Alteração 808
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças exigida. A Comissão pode 
recusar essas medidas ou apresentar 
sugestões de alterações nos 3 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, a 
abordagem alternativa não deve ser 
aplicada pelo Estado-Membro em questão 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
medidas reapresentadas ou um projecto 
de medidas alterado.

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças exigida.

Or. fr

Justificação

Em virtude do princípio da subsidiariedade, os Estados-Membros devem ter a possibilidade 
de aplicar medidas alternativas que impliquem um esforço comparável da sua parte, sem que 
a Comissão possa opor-se.
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Alteração 809
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças exigida. A Comissão pode 
recusar essas medidas ou apresentar 
sugestões de alterações nos 3 meses 
seguintes à notificação. Nesses casos, a 
abordagem alternativa não deve ser 
aplicada pelo Estado-Membro em questão 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
medidas reapresentadas ou um projecto 
de medidas alterado.

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 
medidas alternativas que planeiam adoptar, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e mostrar a forma 
como tencionam atingir a quantidade de 
poupanças exigida.

Or. en

Alteração 810
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas podem incluir, entre 
outras:
a) Objectivos individuais de eficiência 
energética por consumidor com base nos 
resultados das auditorias energéticas, sem 
prejuízo do disposto na Directiva 
2009/29/CE;
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b) A criação, o apoio e a promoção de 
empresas de serviços energéticos e, 
sempre que os Estados-Membros o 
decidirem, o estabelecimento de objectivos 
de desempenho para as referidas 
empresas;
c) Medidas que visem melhorar a gestão 
da resposta à procura;
d) Melhorias da eficiência energética dos 
edifícios, incluindo os edifícios públicos;
e) Campanhas para alterar o 
comportamento dos consumidores, que 
promova um uso mais eficiente da 
energia;
f) Estruturas tarifárias no sector da 
energia que fomentem a eficiência 
energética;
g) Acordos voluntários estabelecidos entre 
clientes, empresas de serviços energéticos, 
entidades financeiras e seguradoras e/ou 
instituições locais que estimulem a 
cooperação em matéria de programas de 
eficiência energética e fomentem o 
mercado dos serviços energéticos na 
sequência do envolvimento voluntário 
comum de todos os agentes. 

Or. en

Alteração 811
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar, 
no mínimo, o acompanhamento semestral 
destas medidas e, em conformidade com 
as obrigações em matéria de relatórios de 
informação previstas no artigo 19.º da 
presente directiva, comunicar à Comissão 
a forma como tencionam definir estas 
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medidas de modo a atingir as poupanças 
correspondentes ao objectivo traçado no 
n.º 1.

Or. en

Alteração 812
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que este acompanhamento 
semestral indicar que as medidas 
alternativas apresentadas no presente 
artigo não são capazes de cumprir os 
objectivos de poupança exigidos, a 
Comissão poderá sugerir novas medidas 
que ajudem os Estados-Membros a atingir 
os referidos objectivos, incluindo, se 
necessário, a criação do regime de 
obrigação de eficiência energética 
definido no n.º 1.

Or. en

Alteração 813
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 6 – parágrafo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. A Comissão deve estabelecer, até 1 de 
Janeiro de 2013, mediante acto delegado 
em conformidade com o artigo 18.º, uma 
metodologia harmonizada, nos termos dos 
requisitos mínimos definidos no anexo 
V-B, para o modelo de cálculo com o 
objectivo de medir, acompanhar e 
verificar as poupanças de energia 
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efectuadas essencialmente em virtude da 
adopção de medidas e programas de 
melhoria da eficiência energética em 
todos os sectores de utilização final 
referidos no presente artigo. Deve-se 
começar a utilizar o novo modelo de 
cálculo harmonizado "em detalhe" a 
partir de 1 de Janeiro de 2013.

Or. en

Alteração 814
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Se adequado, a Comissão deve 
estabelecer, por meio de um acto delegado 
em conformidade com o artigo 18.º, um 
sistema de reconhecimento mútuo das 
poupanças de energia realizadas ao 
abrigo de regimes nacionais de obrigação 
de eficiência energética. Tal sistema deve 
permitir que as partes sujeitas a obrigação 
contabilizem as poupanças de energia 
realizadas e certificadas num dado 
Estado-Membro para efeitos das suas 
obrigações num outro Estado-Membro.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os certificados brancos a nível da UE contribuirão para que as poupanças de energia fiquem 
concentradas num determinado número de Estados-Membros que beneficiam de vantagens 
económicas e sociais decorrentes de uma distribuição pouco equitativa da melhorias da 
eficiência energética em toda a União.

Alteração 815
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto proposto pela Comissão Alteração

10. Se adequado, a Comissão deve 
estabelecer, por meio de um acto delegado 
em conformidade com o artigo 18.º, um 
sistema de reconhecimento mútuo das 
poupanças de energia realizadas ao 
abrigo de regimes nacionais de obrigação 
de eficiência energética. Tal sistema deve 
permitir que as partes sujeitas a obrigação 
contabilizem as poupanças de energia 
realizadas e certificadas num dado 
Estado-Membro para efeitos das suas 
obrigações num outro Estado-Membro.

Suprimido

Or. fi

Justificação

Um sistema com base no reconhecimento mútuo das poupanças de energia seria complexo em 
termos administrativos, além de extremamente oneroso.

Alteração 816
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Se adequado, a Comissão deve 
estabelecer, por meio de um acto delegado 
em conformidade com o artigo 18.º, um 
sistema de reconhecimento mútuo das 
poupanças de energia realizadas ao 
abrigo de regimes nacionais de obrigação 
de eficiência energética. Tal sistema deve 
permitir que as partes sujeitas a obrigação 
contabilizem as poupanças de energia 
realizadas e certificadas num dado 
Estado-Membro para efeitos das suas 
obrigações num outro Estado-Membro.

Suprimido
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Or. en

Alteração 817
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Se adequado, a Comissão deve 
estabelecer, por meio de um acto delegado 
em conformidade com o artigo 18.º, um 
sistema de reconhecimento mútuo das 
poupanças de energia realizadas ao 
abrigo de regimes nacionais de obrigação 
de eficiência energética. Tal sistema deve 
permitir que as partes sujeitas a obrigação 
contabilizem as poupanças de energia 
realizadas e certificadas num dado 
Estado-Membro para efeitos das suas 
obrigações num outro Estado-Membro.

Suprimido

Or. en

Alteração 818
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Se adequado, a Comissão deve 
estabelecer, por meio de um acto delegado 
em conformidade com o artigo 18.º, um 
sistema de reconhecimento mútuo das 
poupanças de energia realizadas ao 
abrigo de regimes nacionais de obrigação 
de eficiência energética. Tal sistema deve 
permitir que as partes sujeitas a obrigação 
contabilizem as poupanças de energia 
realizadas e certificadas num dado 
Estado-Membro para efeitos das suas 

Suprimido
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obrigações num outro Estado-Membro.

Or. en

Alteração 819
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Se adequado, a Comissão deve 
estabelecer, por meio de um acto delegado 
em conformidade com o artigo 18.º, um 
sistema de reconhecimento mútuo das 
poupanças de energia realizadas ao 
abrigo de regimes nacionais de obrigação 
de eficiência energética. Tal sistema deve 
permitir que as partes sujeitas a obrigação 
contabilizem as poupanças de energia 
realizadas e certificadas num dado 
Estado-Membro para efeitos das suas 
obrigações num outro Estado-Membro.

Suprimido

Or. en

Alteração 820
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Se adequado, a Comissão deve 
estabelecer, por meio de um acto delegado 
em conformidade com o artigo 18.º, um 
sistema de reconhecimento mútuo das 
poupanças de energia realizadas ao 
abrigo de regimes nacionais de obrigação 
de eficiência energética. Tal sistema deve 
permitir que as partes sujeitas a obrigação 
contabilizem as poupanças de energia 

Suprimido
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realizadas e certificadas num dado 
Estado-Membro para efeitos das suas 
obrigações num outro Estado-Membro.

Or. de

Alteração 821
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Se adequado, a Comissão deve 
estabelecer, por meio de um acto delegado 
em conformidade com o artigo 18.º, um 
sistema de reconhecimento mútuo das 
poupanças de energia realizadas ao 
abrigo de regimes nacionais de obrigação 
de eficiência energética. Tal sistema deve 
permitir que as partes sujeitas a obrigação 
contabilizem as poupanças de energia 
realizadas e certificadas num dado 
Estado-Membro para efeitos das suas 
obrigações num outro Estado-Membro.

Suprimido

Or. de

Justificação

Esta disposição daria à Comissão a possibilidade de instaurar um regime de licenças de 
eficiência energética negociáveis entre os Estados-Membros à escala europeia. Não se trata, 
contudo, de um pormenor de natureza técnica a regulamentar pela Comissão no quadro de 
um acto delegado, mas, sim, de um aspecto que deve constituir objecto de decisão do 
Parlamento Europeu e do Conselho no quadro do processo legislativo ordinário.

Alteração 822
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.° 10
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Texto da Comissão Alteração

10. Se adequado, a Comissão deve 
estabelecer, por meio de um acto delegado 
em conformidade com o artigo 18.º, um 
sistema de reconhecimento mútuo das 
poupanças de energia realizadas ao 
abrigo de regimes nacionais de obrigação 
de eficiência energética. Tal sistema deve 
permitir que as partes sujeitas a obrigação 
contabilizem as poupanças de energia 
realizadas e certificadas num dado
Estado-Membro para efeitos das suas 
obrigações num outro Estado-Membro.

Suprimido

Or. fr

Alteração 823
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Se adequado, a Comissão deve 
estabelecer, por meio de um acto delegado 
em conformidade com o artigo 18.º, um 
sistema de reconhecimento mútuo das 
poupanças de energia realizadas ao abrigo 
de regimes nacionais de obrigação de
eficiência energética. Tal sistema deve 
permitir que as partes sujeitas a obrigação 
contabilizem as poupanças de energia 
realizadas e certificadas num dado Estado-
Membro para efeitos das suas obrigações 
num outro Estado-Membro.

10. Se adequado, a Comissão deve 
estabelecer, por meio de um acto delegado 
em conformidade com o artigo 18.º, um 
sistema de reconhecimento mútuo das 
poupanças de energia realizadas ao abrigo 
de regimes nacionais de apoio à eficiência 
energética. Tal sistema deve permitir que 
as partes sujeitas a obrigação contabilizem 
as medidas de eficiência energética 
adoptadas e certificadas num dado Estado-
Membro para efeitos das suas obrigações 
num outro Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 824
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 10 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros poderão recorrer 
aos acordos voluntários estabelecidos 
entre clientes, empresas do sector da 
energia e os órgãos locais para estimular 
a cooperação em matéria de programas de 
eficiência energética e fomentar o 
mercado dos serviços energéticos na 
sequência do envolvimento voluntário 
comum de todos os agentes.

Or. en

Justificação

Para além dos regimes de obrigação, foram igualmente introduzidos com êxito (ou serão 
desenvolvidos) instrumentos alternativos ou complementares que também devem ser 
reconhecidos.

Alteração 825
Fiorello Provera

Proposta de directiva
Artigo 6 – parágrafo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. Os Estados-Membros devem 
promover a propagação dos acordos 
voluntários estabelecidos entre clientes, 
empresas de serviços energéticos, 
entidades financeiras e seguradoras e/ou 
instituições locais a fim de estimular a 
cooperação em matéria de programas de 
eficiência energética e fomentar o 
mercado dos serviços energéticos na 
sequência do envolvimento voluntário 
comum de todos os agentes.
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Or. en

Justificação

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Alteração 826
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 6 – parágrafo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. A Comissão deve contribuir, entre 
outras medidas, através da inclusão de um 
capítulo dedicado à eficiência energética 
nos programas de formação dos parceiros 
sociais e de um financiamento adequado 
destes programas, a fim de assegurar que 
as competências dos organismos europeus 
responsáveis pelo diálogo social (órgãos 
de administração das empresas europeias, 
comités sectoriais europeus para o diálogo 
social e os conselhos europeus de empresa 
para o emprego e para as competências) 
sejam alargadas de modo a incluir a 
eficiência energética. 

Or. en

Justificação

European works’ councils and social dialogue can and should contribute to achieving the 
objectives of the Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, 
point 5.4.1., “worker participation is essential for better energy efficiency. Without their 
knowledge, experience and commitment results cannot be achieved.” Accordingly, the EESC 
calls on the Commission to help ensure that the remit of European Works’ Councils is 
extended to include energy efficiency so that the aims of the Directive can be achieved.” 



PE475.954v01-00 48/108 AM\883622PT.doc

PT

ponto 1.10. Training programmes for social partners in European social dialogue bodies, 
financed by the European Commission (DG employment), should be adapted accordingly.

Alteração 827
Matthias Groote

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. Ao incentivar as empresas de 
energia a atingir os objectivos de 
eficiência energética estabelecidos no 
artigo 1.º, n.º 2, os Estados-Membros
devem ser instados a incluir a totalidade 
da cadeia de criação de valor, desde a 
produção de energia até ao consumo, 
passando pela distribuição.

Or. de

Alteração 828
Fiorello Provera

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-B. Os Estados-Membros devem 
estabelecer um quadro regulamentar e 
fiscal que promova a implementação de 
iniciativas e programas em matéria de 
eficiência energética.

Or. en

Justificação

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
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need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Alteração 829
Gaston Franco

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas a preços
acessíveis e efectuadas de forma 
independente por peritos qualificados ou 
acreditados.

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas rentáveis e 
efectuadas de forma independente por 
peritos qualificados ou acreditados. O 
requisito de independência autoriza que 
as auditorias sejam efectuadas por peritos 
da própria empresa desde que estes 
estejam qualificados ou acreditados, não 
estejam directamente envolvidos na 
actividade em que incide a auditoria, e 
que o Estado-Membro tenha posto em 
prática um regime destinado a assegurar 
e controlar a sua actividade e a impor 
sanções, caso necessário. Os 
Estados-Membros devem apoiar 
programas de formação para a 
qualificação dos auditores energéticos.

Or. fr

Justificação

Como indicado no Considerando 20 da proposta de directiva, é necessário permitir às 
grandes empresas, que desenvolveram competências efectivas em matéria de auditoria 
energética, realizarem essas auditorias com peritos internos qualificados, acreditados e não 
directamente envolvidos na actividade em que incide a auditoria.

Alteração 830
Fiona Hall
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Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas a preços 
acessíveis e efectuadas de forma 
independente por peritos qualificados ou 
acreditados.

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas por 
categoria de investimento de modo a 
avaliar e assegurar o desempenho 
energético de instalações industriais, 
processos industriais e edifícios. Estas 
auditorias deverão ser económica e 
tecnicamente adaptadas a cada instalação 
ou edifício industrial, em função da 
complexidade da instalação, processo ou 
edifício sujeito a auditoria, sendo
efectuadas de forma independente por 
peritos qualificados ou acreditados, 
incluindo peritos internos.

Or. en

Justificação

Esta alteração permitirá assegurar que as auditorias energéticas tenham qualidade elevada 
suficiente e que sejam adaptadas às necessidades e recursos económicos da empresa ou do 
edifício sujeitos a auditoria. Assegura-se, de igual modo, a rentabilidade das auditorias 
energéticas e a sua proporcionalidade face aos objectivos de eficiência energética.

Alteração 831
Giles Chichester

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas a preços 
acessíveis e efectuadas de forma 
independente por peritos qualificados ou 
acreditados.

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas por 
categoria de investimento de modo a 
avaliar e assegurar o desempenho 
energético de instalações industriais, 
processos industriais e edifícios. Estas 
auditorias serão económica e 



AM\883622PT.doc 51/108 PE475.954v01-00

PT

tecnicamente adaptadas a cada instalação 
ou edifício industrial, em função da 
complexidade da instalação, processo ou 
edifício sujeito a auditoria, sendo
efectuadas de forma independente por 
peritos qualificados ou acreditados, 
incluindo peritos internos.

Or. en

Alteração 832
Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas a preços 
acessíveis e efectuadas de forma
independente por peritos qualificados ou 
acreditados.

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas a preços 
acessíveis e efectuadas de forma objectiva
por peritos qualificados ou acreditados.
Nenhum operador deveria ser excluído da 
possibilidade de oferecer serviços 
energéticos. Há que manter os métodos de 
formação e de aperfeiçoamento 
profissional que se revelem satisfatórios.

Or. de

Justificação

O mercado dos serviços energéticos deveria estar aberto a todos os participantes no 
mercado, incluindo os empregados das empresas locais do sector energético.

Alteração 833
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas a preços 
acessíveis e efectuadas de forma 
independente por peritos qualificados ou 
acreditados.

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas a preços 
acessíveis e efectuadas de forma 
independente por peritos qualificados ou 
acreditados. Estas auditorias energéticas
podem ser efectuadas por peritos internos, 
desde que estes sejam qualificados ou 
acreditados e não estejam directamente 
envolvidos na actividade auditada.

Or. de

Justificação

Numerosas empresas dispõem de competências internas que podem ser utilizadas.

Alteração 834
Mario Pirillo

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas a preços 
acessíveis e efectuadas de forma 
independente por peritos qualificados ou 
acreditados.

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas a preços 
acessíveis e efectuadas de forma objectiva 
e independente por peritos qualificados ou 
acreditados. Acresce os diferentes 
Estados-Membros devem desenvolver 
cursos de formação profissional para 
formar esses peritos.

Or. it

Alteração 835
Vicky Ford
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Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas a preços 
acessíveis e efectuadas de forma 
independente por peritos qualificados ou 
acreditados.

Caso as empresas deixem de estar sujeitas 
a requisitos estatuários em matéria de 
apresentação de relatórios e realização de 
auditorias, os Estados-Membros devem 
promover a disponibilização a todos os 
consumidores finais de auditorias 
energéticas rentáveis, efectuadas de forma 
independente por peritos qualificados ou 
acreditados.

Or. en

Alteração 836
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas a preços 
acessíveis e efectuadas de forma 
independente por peritos qualificados ou
acreditados.

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas efectuadas 
de forma independente por peritos 
acreditados.

Or. en

Alteração 837
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
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finais de auditorias energéticas a preços 
acessíveis e efectuadas de forma 
independente por peritos qualificados ou 
acreditados.

de auditorias energéticas rentáveis, de 
elevada qualidade, a preços acessíveis e 
efectuadas de forma independente por 
peritos qualificados e/ou acreditados, tal 
como definido no anexo XV-A.

Or. en

Justificação

O termo "qualificados" por si só é demasiado vago e pode ser objecto de demasiadas 
interpretações. Os critérios adequados que definem a credenciação dos peritos acreditados 
permite-lhes assegurar qualidade, pelo que estes mesmos critérios devem ser estabelecidos 
num anexo à directiva, com base no modelo do anexo da Directiva 2009/28/CE relativa à 
promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis.

Alteração 838
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas a preços 
acessíveis e efectuadas de forma 
independente por peritos qualificados ou 
acreditados.

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas rentáveis e
a preços acessíveis e efectuadas de forma 
objectiva por peritos qualificados ou 
acreditados.

Or. en

Justificação

A expressão "de forma objectiva" não é ambígua, ao passo que a expressão "de forma 
independente" poderia ser interpretada de forma distinta nos diferentes Estados-Membros. O 
mercado dos serviços energéticos deve estar aberto ao envolvimento de todos os agentes.

Alteração 839
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas a preços 
acessíveis e efectuadas de forma 
independente por peritos qualificados ou 
acreditados.

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas eficientes, 
rentáveis, a preços acessíveis e efectuadas 
de forma independente por peritos 
qualificados ou acreditados.

Or. ro

Alteração 840
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas a preços 
acessíveis e efectuadas de forma 
independente por peritos qualificados ou 
acreditados.

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização e a acessibilidade a todos 
os consumidores finais de auditorias 
energéticas a preços acessíveis e efectuadas 
de forma independente por peritos 
qualificados ou acreditados.

Or. ro

Alteração 841
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas a preços 
acessíveis e efectuadas de forma 
independente por peritos qualificados ou 
acreditados.

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas a preços 
acessíveis e efectuadas de forma objectiva
por peritos qualificados ou acreditados.
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Or. de

Alteração 842
Daniel Caspary

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas a preços 
acessíveis e efectuadas de forma 
independente por peritos qualificados ou 
acreditados.

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas a preços 
acessíveis e efectuadas de forma objectiva 
por peritos internos qualificados ou 
acreditados.

Or. de

Alteração 843
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas a preços 
acessíveis e efectuadas de forma 
independente por peritos qualificados ou 
acreditados.

Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas a preços 
acessíveis e efectuadas de forma 
independente por peritos certificados ou 
acreditados.

Or. en

Alteração 844
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Com o objectivo de garantir que as 
auditorias energéticas e os sistemas de 
gestão de energia são capazes de 
identificar, disponibilizar e assegurar, a 
longo prazo, as poupanças de energia 
disponíveis para as empresas e os 
agregados familiares visados ou sujeitos a 
obrigação, tal como definido no presente 
artigo, os Estados-Membros devem velar 
por que estas auditorias e sistemas 
incluam e respeitem os critérios mínimos 
estabelecidos no anexo V-A.

Or. en

Alteração 845
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As auditorias podem ser efectuadas por 
peritos internos, desde que estes sejam 
qualificados e acreditados e que o 
Estado-Membro tenha posto em prática 
um regime para garantir e impor sanções, 
se necessário.

Or. en

Alteração 846
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
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que os programas de formação são 
disponibilizados para a qualificação dos 
auditores energéticos.

Or. en

Alteração 847
Francisco Sosa Wagner

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem desenvolver 
programas que incentivem os agregados 
familiares e as pequenas e médias 
empresas a submeter-se a auditorias 
energéticas.

Os Estados-Membros devem desenvolver 
programas que incentivem os agregados
familiares e as pequenas e médias 
empresas a submeter-se a auditorias 
energéticas. Estes programas devem 
integrar regimes de incentivos e apoios 
financeiros a fim de assegurar a execução 
das recomendações altamente rentáveis 
que resultam das auditorias energéticas, 
em conformidade com as regras relativas 
aos auxílios estatais aplicáveis.

Or. en

Justificação

As PME carecem de apoio para cobrir os custos de execução das recomendações propostas 
pelas auditorias, factor considerado essencial para uma política eficaz, com base em 
auditorias, em matéria de poupança eficiente de energia.

Alteração 848
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem desenvolver 
programas que incentivem os agregados 

Os Estados-Membros devem desenvolver 
programas que incentivem os agregados 
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familiares e as pequenas e médias 
empresas a submeter-se a auditorias 
energéticas.

familiares e as pequenas e médias 
empresas a submeter-se a auditorias 
energéticas. Os Estados-Membros
poderão, em particular, introduzir 
incentivos e apoios financeiros, tais como 
reduções de impostos e subsídios, a fim de 
assegurar a execução, dentro de um prazo 
razoável, das recomendações em matéria 
de rentabilidade que emergem das 
auditorias energéticas.

Or. en

Alteração 849
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem desenvolver 
programas que incentivem os agregados 
familiares e as pequenas e médias 
empresas a submeter-se a auditorias 
energéticas.

Os Estados-Membros devem desenvolver 
programas que incentivem os agregados 
familiares e as pequenas e médias 
empresas a submeter-se a auditorias 
energéticas. Estas auditorias energéticas 
devem identificar e quantificar as 
oportunidades de poupanças rentáveis a 
curto, médio e longo prazo.

Or. en

Alteração 850
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem desenvolver 
programas que incentivem os agregados 
familiares e as pequenas e médias 
empresas a submeter-se a auditorias 

Os Estados-Membros devem desenvolver 
programas que incentivem os agregados 
familiares e as pequenas e médias 
empresas a submeter-se a auditorias 
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energéticas. energéticas. A Comissão deve apoiar os 
Estados-Membros no intercâmbio das 
melhores práticas existentes.

Or. en

Alteração 851
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem desenvolver 
programas que incentivem os agregados 
familiares e as pequenas e médias
empresas a submeter-se a auditorias 
energéticas.

Os Estados-Membros devem desenvolver 
programas que incentivem os agregados 
familiares e as pequenas e médias 
empresas a submeter-se a auditorias 
energéticas e promovam a adopção de 
contratos de desempenho energético.

Or. en

Alteração 852
Teresa Riera Madurell

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem desenvolver 
programas que incentivem os agregados 
familiares e as pequenas e médias 
empresas a submeter-se a auditorias 
energéticas.

Os Estados-Membros devem desenvolver 
programas que incentivem os agregados 
familiares e as pequenas e médias 
empresas a submeter-se a auditorias 
energéticas e a implementar, 
consequentemente, as conclusões das 
referidas auditorias.

Or. en
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Alteração 853
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem desenvolver 
programas que incentivem os agregados 
familiares e as pequenas e médias 
empresas a submeter-se a auditorias 
energéticas.

Os Estados-Membros devem desenvolver 
programas de financiamento e facilidades 
fiscais que incentivem os agregados 
familiares e as pequenas e médias 
empresas a submeter-se a auditorias 
energéticas.

Or. ro

Alteração 854
Ivo Belet

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem desenvolver 
regimes de incentivo e regimes 
financeiros para garantir que as pequenas 
e médias empresas e os agregados 
familiares possam cobrir total ou 
parcialmente os custos de uma auditoria
energética e da implementação das 
recomendações com elevada rentabilidade 
constantes das auditorias, caso as 
medidas propostas sejam adoptadas.

Or. en

Alteração 855
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram-se da 
existência de um número suficiente de 
peritos qualificados e/ou certificados;

Or. ro

Alteração 856
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem apresentar às 
pequenas e médias empresas exemplos 
concretos da forma como os sistemas de 
gestão da energia as podem ajudar.

Os Estados-Membros devem apresentar às 
pequenas e médias empresas exemplos 
concretos da forma como os sistemas de 
gestão da energia as podem ajudar. Ao 
fazê-lo, os Estados-Membros devem  
cooperar com as organizações 
intermediárias representativas das 
pequenas empresas.

Or. fr

Justificação

É indispensável estabelecer um acompanhamento personalizado graças às acções 
estruturadas das organizações representativas das pequenas empresas a fim de facilitar a 
implementação das políticas de eficiência energética nas pequenas e microempresas.

Alteração 857
Fiorello Provera

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A execução dos investimentos ou dos 
planos de investimento que resultam das 
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auditorias no contexto dos acordos 
voluntários deve prever incentivos ad hoc 
ou um tratamento fiscal específico, o que 
se traduz igualmente num 
desagravamento da carga fiscal de apoio 
às políticas de emprego.

Or. en

Justificação

É importante apoiar qualquer investimento na eficiência, de modo a permitir que as partes 
envolvidas se comprometam plenamente com os projectos pelos quais demonstram interesse. 
É necessário dar prioridade aos incentivos financeiros e a um tratamento fiscal favorável, a 
fim de assegurar a credibilidade dos agentes envolvidos no que diz respeito à viabilidade e à 
amortização dos investimentos que efectuam em matéria de eficiência energética.

Alteração 858
Mario Pirillo

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem definir 
incentivos de natureza financeira ou 
fiscal para assegurar às PME a cobertura 
total ou parcial dos custos suportados no 
âmbito da realização da auditoria 
energética, e devem igualmente definir 
incentivos às cidades que tenham aderido 
ao "Pacto de Autarcas" para realizar as 
acções previstas no Plano de Acção no 
domínio da Energia Sustentável para a 
eficiência energética.

Or. it

Alteração 859
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 Junho 2014, e de três em 
três anos a contar da data da auditoria 
energética anterior.

2. Os Estados-Membros devem encorajar 
as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, a sujeitar-se a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 Junho 2014, e de três em 
três anos a contar da data da auditoria 
energética anterior.

Para o efeito, os Estados-Membros podem 
fornecer incentivos à realização regular 
de auditorias energéticas, por exemplo, 
concluindo acordos sobre as auditorias 
energéticas e/ou os sistemas de gestão de 
energia com empresas ou associações de 
empresas, em conformidade com o 
artigo17.º, n.º 1, alínea b), da Directiva 
2003/96/CE.
As auditorias energéticas podem ser 
efectuadas por peritos da própria empresa 
desde que estes sejam qualificados ou 
acreditados, não estejam directamente 
envolvidos na actividade em que incide a 
auditoria e o Estado-Membro em questão 
tenha instaurado um regime destinado a 
assegurar e a controlar a sua qualidade e 
a impor sanções, caso necessário.

Or. de

Justificação

Os acordos voluntários com empresas ou associações de empresas e os sistemas nacionais de 
incentivo têm-se revelado, em vários Estados-Membros, um instrumento muito eficaz para a 
consecução de objectivos nos domínios do clima e do ambiente, bem como para a melhoria 
da eficiência energética, quando acompanhados de um controlo rigoroso. Uma vez que o 
artigo 7.º expõe as condições a que devem responder as auditorias energéticas, é necessário 
estabelecer uma relação directa com o considerando 20.

Alteração 860
Herbert Reul
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Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 Junho 2014, e de três 
em três anos a contar da data da auditoria 
energética anterior.

2. Os Estados-Membros devem encorajar 
as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, a sujeitar-se a uma 
auditoria energética realizada por peritos 
qualificados ou acreditados, o mais tardar 
de cinco em cinco anos.

Or. de

Justificação

Caso as recomendações principais tenham sido aplicadas já após três anos, pode ser útil 
realizar uma nova auditoria mais cedo. É, aqui, requerida uma certa flexibilidade.

Alteração 861
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 de Junho de 2014, e de 
três em três anos a contar da data da 
auditoria energética anterior.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar dois anos após a entrada em 
vigor da presente directiva, e de cinco em 
cinco anos a contar da data da auditoria 
energética anterior. Os Estados-Membros
devem autorizar as empresas que tenham 
aplicado as recomendações da sua última 
auditoria energética a realizar uma nova 
auditoria no prazo de 10 anos.

Or. fr
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Justificação

Os Estados-Membros devem assegurar que as empresas não abrangidas pelo segundo 
parágrafo do n.º 1 sejam sujeitas a uma auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente por peritos qualificados ou acreditados, o mais 
tardar dois anos após a data de entrada em vigor da Directiva, e de cinco em cinco anos a 
contar da data da auditoria energética anterior. Os Estados-Membros devem autorizar as 
empresas que tenham aplicado as recomendações da sua última auditoria energética a 
realizar uma nova auditoria no prazo de 10 anos.

Alteração 862
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 de Junho de 2014, e de 
três em três anos a contar da data da 
auditoria energética anterior.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 Junho de 2015, e de três 
em três anos a contar da data da auditoria 
energética anterior. As auditorias podem 
ser efectuadas por peritos internos, desde 
que estes sejam qualificados e 
credenciados, não estejam directamente 
envolvidos na actividade auditada, e desde 
que o Estado-Membro ponha em prática 
um regime para garantir e verificar a sua 
qualidade.

Or. en

Alteração 863
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 de Junho de 2014, e de 
três em três anos a contar da data da 
auditoria energética anterior.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
objectiva e economicamente eficiente por 
peritos qualificados ou acreditados, que 
também poderão ser peritos internos, o 
mais tardar até 30 de Junho de 2014, e de 
cinco em cinco anos a contar da data da 
auditoria energética anterior.

Nenhum agente do mercado pode ser 
impedido de prestar serviços energéticos.
Os Estados-Membros devem assegurar o 
tratamento confidencial dos dados das 
auditorias energéticas.

Or. en

Justificação

A expressão "de forma objectiva" não é ambígua, ao passo que a expressão "de forma 
independente" poderia ser interpretada de forma distinta nos diferentes Estados-Membros. O 
mercado dos serviços energéticos deve estar aberto ao envolvimento de todos os agentes. A 
alteração visa ainda especificar que as auditorias efectuadas por peritos das próprias 
empresas, tal como definido no considerando 20, cumprem o requisito de objectividade. 
Considerando que a directiva não expirará em 2020, é necessário delinear uma perspectiva 
mais a longo prazo em matéria de auditorias energéticas. 

Alteração 864
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 

2. Os Estados-Membros devem incentivar
as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, a efectuarem com 
regularidade uma auditoria energética 
realizada de forma independente e 
economicamente eficiente por peritos 
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mais tardar até 30 de Junho de 2014, e de 
três em três anos a contar da data da 
auditoria energética anterior.

qualificados ou acreditados, incluindo 
peritos internos.

Para este efeito, os Estados-Membros
podem integrar as auditorias energéticas 
nos acordos voluntários a longo prazo em 
matéria de eficiência energética que são 
objecto de supervisão por parte do 
Estado-Membro implicado.

Or. en

Justificação

Tal como especificado no considerando 20, é necessário aprovar a possibilidade de os 
peritos internos efectuarem auditorias energéticas. Os programas de auditoria das próprias 
empresas devem ser aceites no contexto, por exemplo, dos acordos voluntários a longo prazo. 
.

Alteração 865
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 de Junho de 2014, e de 
três em três anos a contar da data da 
auditoria energética anterior.

2. Os Estados-Membros devem incentivar
as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, a efectuarem com 
regularidade auditorias energéticas de 
forma independente e economicamente 
eficiente por peritos qualificados ou 
acreditados.

Para este efeito, os Estados-Membros
devem integrar as auditorias energéticas 
nos acordos voluntários alargados que 
são celebrados entre organizações das 
partes interessadas e um organismo 
designado e supervisionados pelo 
Estado-Membro implicado ou pela 
Comissão.
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Or. en

Justificação

As auditorias energéticas devem ser promovidas a título voluntário, permitindo assegurar a 
flexibilidade de que os Estados-Membros dispõem para modelar os regimes nacionais de 
incentivos à eficiência energética baseados nos acordos voluntários e a longo prazo 
celebrados com os sectores empresariais e industriais privados. Estes acordos voluntários 
demonstraram já que representam um contributo positivo para melhorar a eficiência 
energética e a protecção do clima em alguns Estados-Membros.

Alteração 866
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 de Junho de 2014, e de 
três em três anos a contar da data da 
auditoria energética anterior.

2. Os Estados-Membros devem incentivar
as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, a efectuarem com 
regularidade auditorias energéticas de 
forma independente e economicamente 
eficiente por peritos qualificados ou 
acreditados.

Para este efeito, os Estados-Membros
devem integrar as auditorias energéticas 
nos acordos voluntários alargados que 
são celebrados entre organizações das 
partes interessadas e um organismo 
designado e supervisionados pelo 
Estado-Membro implicado ou pela 
Comissão.

Or. en

Alteração 867
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 de Junho de 2014, e de 
três em três anos a contar da data da 
auditoria energética anterior.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente acessível
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 de Junho de 2014.

Or. ro

Alteração 868
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 de Junho de 2014, e de 
três em três anos a contar da data da 
auditoria energética anterior.

2. Os Estados-Membros devem incentivar
as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, 
incluindo peritos internos, o mais tardar 
até 30 de Junho de 2014, e de sete em sete 
anos a contar da data da auditoria 
energética anterior, a menos que se 
verifique uma alteração total ou parcial 
do material utilizado nas operações da 
empresa.

Or. en

Alteração 869
Daniel Caspary

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 Junho 2014, e de três 
em três anos a contar da data da auditoria 
energética anterior.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar dois anos após a entrada em 
vigor da presente Directiva, e de cinco em 
cinco anos a contar da data da auditoria 
energética anterior.

Or. de

Alteração 870
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 de Junho de 2014, e de 
três em três anos a contar da data da 
auditoria energética anterior.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até dois anos após a entrada 
em vigor da directiva, e pelo menos de 
cinco em cinco anos a contar da data da 
auditoria energética anterior.

Or. pl

Alteração 871
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 de Junho de 2014, e de 
três em três anos a contar da data da 
auditoria energética anterior.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até dois anos a contar da data 
de entrada em vigor da presente directiva, 
e pelo menos de cinco em cinco anos a 
contar da data da auditoria energética 
anterior.

Or. en

Alteração 872
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 de Junho de 2014, e de 
três em três anos a contar da data da 
auditoria energética anterior.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados e/ou acreditados, 
como definido no anexo XV-A, o mais 
tardar até 30 Junho de 2013, e de três em 
três anos a contar da data da auditoria 
energética anterior.

Or. en

Justificação

O termo "qualificados" por si só é demasiado vago e pode ser objecto de demasiadas 
interpretações. Os critérios adequados que definem a credenciação dos peritos qualificados 
e/ou acreditados permite-lhes assegurar qualidade, pelo que estes mesmos critérios devem 
ser estabelecidos num anexo à directiva, com base no modelo do anexo da Directiva 
2009/28/CE relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis. É 
fundamental envolver a indústria de forma mais estreita, como tal, o prazo limite fixado em 
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2014 relativo às primeiras auditorias energéticas deve ser antecipado.

Alteração 873
Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 de Junho de 2014, e de 
três em três anos a contar da data da 
auditoria energética anterior.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 de Junho de 2014, e de 
cinco em cinco anos a contar da data da 
auditoria energética anterior.

Or. en

Alteração 874
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 de Junho de 2014, e de 
três em três anos a contar da data da 
auditoria energética anterior.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 Junho de 2015, e de três 
em três anos a contar da data da auditoria 
energética anterior.

Or. en
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Alteração 875
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 Junho 2014, e de três em 
três anos a contar da data da auditoria 
energética anterior.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
objectiva e economicamente eficiente por 
peritos qualificados ou acreditados, o mais 
tardar até 30 Junho 2014, e de três em três 
anos a contar da data da auditoria 
energética anterior.

Or. de

Alteração 876
Ivo Belet

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados ou acreditados, o 
mais tardar até 30 de Junho de 2014, e de 
três em três anos a contar da data da 
auditoria energética anterior.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas não abrangidas pelo n.º 1, 
segundo parágrafo, sejam sujeitas a uma 
auditoria energética realizada de forma 
independente e economicamente eficiente 
por peritos qualificados e acreditados, o 
mais tardar até 30 de Junho de 2014, e de 
três em três anos a contar da data da 
auditoria energética anterior.

Or. en

Alteração 877
Vicky Ford
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Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para este efeito, os Estados-Membros
devem integrar as auditorias energéticas 
nos acordos voluntários alargados que 
são celebrados entre organizações das 
partes interessadas e um organismo 
designado e supervisionados pelo 
Estado-Membro implicado.

Or. en

Alteração 878
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

Todas as representações e sedes de 
empresas que apresentem um consumo 
inferior a 2000 MWh anuais podem 
efectuar auditorias energéticas de forma 
voluntária.

Or. en

Alteração 879
Bernd Lange

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão assegura, até 30 de 
Junho de 2014, que sejam incluídos na 
auditoria energética elementos de outros 
sistemas de auditoria ou de relatórios 
sobre a sustentabilidade quando 
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satisfaçam os requisitos necessários para 
o efeito.

Or. de

Justificação

A fim de assegurar o aumento da eficiência energética, importa controlar e optimizar o 
consumo de energia. Assim sendo, uma abordagem global e sustentável assume particular 
relevância.

Alteração 880
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 7 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as empresas beneficiam dos 
incentivos necessários para financiar as 
recomendações constantes da auditoria 
energética.

Or. en

Justificação

As empresas necessitam de apoio financeiro para cobrir os custos das auditorias energéticas 
e os investimentos que efectuam em virtude da execução dos resultados das referidas 
auditorias.

Alteração 881
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Article 7 – paragraph 2 a (new)

Texto da Comissão Alteração

2a. As auditorias energéticas são válidas 
por um período máximo de 10 anos.
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Or. ro

Alteração 882
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma independente em resultado de 
sistemas de gestão da energia ou postas 
em prática no âmbito de acordos 
voluntários concluídos entre organizações 
de partes interessadas e um organismo 
nomeado e supervisionado pelo Estado-
Membro em causa ou pela Comissão, 
devem ser consideradas como cumprindo 
os requisitos do n.º 2.

Suprimido

Or. de

Justificação

O disposto no artigo 7.º, n.º 3, caduca devido às alterações ao artigo 7.º, n.º 2.

Alteração 883
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma independente em resultado de 
sistemas de gestão da energia ou postas 
em prática no âmbito de acordos 
voluntários concluídos entre organizações 
de partes interessadas e um organismo 
nomeado e supervisionado pelo Estado-
Membro em causa ou pela Comissão, 
devem ser consideradas como cumprindo 

Suprimido
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os requisitos do n.º 2.

Or. en

Justificação

O artigo 7.º, n.º 3, torna-se obsoleto em virtude das propostas de alteração do artigo 7.º, n.º 
2.

Alteração 884
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma independente em resultado de 
sistemas de gestão da energia ou postas 
em prática no âmbito de acordos 
voluntários concluídos entre organizações 
de partes interessadas e um organismo 
nomeado e supervisionado pelo Estado-
Membro em causa ou pela Comissão, 
devem ser consideradas como cumprindo 
os requisitos do n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo 7.º, n.º 3, torna-se obsoleto em virtude das propostas de alteração do artigo 7.º, n.º 
2.

Alteração 885
Ivo Belet

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma independente em resultado de 

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma independente em resultado de 
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sistemas de gestão da energia ou postas em 
prática no âmbito de acordos voluntários 
concluídos entre organizações de partes 
interessadas e um organismo nomeado e 
supervisionado pelo Estado-Membro em 
causa ou pela Comissão, devem ser 
consideradas como cumprindo os 
requisitos do n.º 2.

sistemas de gestão da energia ou postas em 
prática no âmbito de acordos voluntários 
concluídos entre organizações de partes 
interessadas e um organismo nomeado e 
supervisionado pelo Estado-Membro em 
causa ou pela Comissão, devem ser 
consideradas como cumprindo os 
requisitos do n.º 2. O requisito de 
independência autoriza que as auditorias 
sejam efectuadas por peritos da própria 
empresa desde que estes estejam 
qualificados ou acreditados, não estejam 
directamente envolvidos na actividade em 
que incide a auditoria, e que o Estado-
Membro tenha posto em prática um 
regime para garantir e verificar a sua 
qualidade.

Or. en

Alteração 886
Daniel Caspary

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma independente em resultado de 
sistemas de gestão da energia ou postas em 
prática no âmbito de acordos voluntários 
concluídos entre organizações de partes 
interessadas e um organismo nomeado e 
supervisionado pelo Estado-Membro em 
causa ou pela Comissão, devem ser 
consideradas como cumprindo os 
requisitos do n.º 2.

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma objectiva em resultado de sistemas 
de gestão da energia ou postas em prática 
no âmbito de acordos voluntários 
concluídos entre organizações de partes 
interessadas e um organismo nomeado e 
supervisionado pelo Estado-Membro em 
causa ou pela Comissão, podem ser uma 
componente de um sistema de incentivos 
por parte do Estado-Membro.

Or. de

Alteração 887
Paul Rübig
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Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma independente em resultado de 
sistemas de gestão da energia ou postas em 
prática no âmbito de acordos voluntários 
concluídos entre organizações de partes 
interessadas e um organismo nomeado e 
supervisionado pelo Estado-Membro em 
causa ou pela Comissão, devem ser 
consideradas como cumprindo os 
requisitos do n.º 2.

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma objectiva em resultado de sistemas 
de gestão da energia ou postas em prática 
no âmbito de acordos voluntários 
concluídos entre organizações de partes 
interessadas e um organismo nomeado e 
supervisionado pelo Estado-Membro em 
causa ou pela Comissão, devem ser 
consideradas como cumprindo os 
requisitos do n.º 2. Nenhum agente do 
mercado pode ser impedido de prestar 
serviços energéticos.

Or. en

Justificação

A expressão "de forma objectiva" não é ambígua, ao passo que a expressão "de forma 
independente" poderia ser interpretada de forma distinta nos diferentes Estados-Membros. O 
mercado dos serviços energéticos deve estar aberto ao envolvimento de todos os agentes.

Alteração 888
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma independente em resultado de 
sistemas de gestão da energia ou postas em 
prática no âmbito de acordos voluntários 
concluídos entre organizações de partes 
interessadas e um organismo nomeado e 
supervisionado pelo Estado-Membro em 
causa ou pela Comissão, devem ser 
consideradas como cumprindo os 
requisitos do n.º 2.

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma independente em resultado de 
sistemas de gestão da energia ou postas em 
prática no âmbito de acordos voluntários 
concluídos entre organizações de partes 
interessadas e um organismo nomeado e 
supervisionado pelo Estado-Membro em 
causa ou pela Comissão, devem ser 
consideradas como cumprindo os 
requisitos do n.º 2. Para este efeito, as 
auditorias energéticas devem respeitar as 
mais recentes e reconhecidas normas 
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internacionais.

Or. en

Alteração 889
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma independente em resultado de 
sistemas de gestão da energia ou postas em 
prática no âmbito de acordos voluntários 
concluídos entre organizações de partes 
interessadas e um organismo nomeado e 
supervisionado pelo Estado-Membro em 
causa ou pela Comissão, devem ser 
consideradas como cumprindo os 
requisitos do n.º 2.

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma independente, com base em normas 
europeias comuns específicas e 
harmonizadas, em resultado de sistemas 
de gestão da energia ou postas em prática 
no âmbito de acordos voluntários 
concluídos entre organizações de partes 
interessadas e um organismo nomeado e 
supervisionado pelo Estado-Membro em 
causa ou pela Comissão, devem ser 
consideradas como cumprindo os 
requisitos do n.º 2.

Or. en

Alteração 890
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma independente em resultado de 
sistemas de gestão da energia ou postas em 
prática no âmbito de acordos voluntários 
concluídos entre organizações de partes 
interessadas e um organismo nomeado e 
supervisionado pelo Estado-Membro em 
causa ou pela Comissão, devem ser 
consideradas como cumprindo os 

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma independente, com base em normas 
europeias harmonizadas, em resultado de 
sistemas de gestão da energia ou postas em 
prática no âmbito de acordos voluntários 
concluídos entre organizações de partes 
interessadas e um organismo nomeado e 
supervisionado pelo Estado-Membro em 
causa ou pela Comissão, devem ser 
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requisitos do n.º 2. consideradas como cumprindo os 
requisitos do n.º 2.

Or. en

Alteração 891
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma independente em resultado de 
sistemas de gestão da energia ou postas em 
prática no âmbito de acordos voluntários 
concluídos entre organizações de partes 
interessadas e um organismo nomeado e 
supervisionado pelo Estado-Membro em 
causa ou pela Comissão, devem ser 
consideradas como cumprindo os 
requisitos do n.º 2.

3. As auditorias energéticas, realizadas 
com base em normas europeias 
harmonizadas e de forma independente em 
resultado de sistemas de gestão da energia 
ou postas em prática no âmbito de acordos 
voluntários concluídos entre organizações 
de partes interessadas e um organismo 
nomeado e supervisionado pelo Estado-
Membro em causa ou pela Comissão, 
devem ser consideradas como cumprindo 
os requisitos do n.º 2.

Or. ro

Alteração 892
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma independente em resultado de 
sistemas de gestão da energia ou postas em 
prática no âmbito de acordos voluntários 
concluídos entre organizações de partes 
interessadas e um organismo nomeado e 
supervisionado pelo Estado-Membro em 
causa ou pela Comissão, devem ser 

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma independente em resultado de 
sistemas de gestão da energia, como o que 
cumpre a norma EN ISO 50001, ou postas 
em prática no âmbito de acordos 
voluntários concluídos entre organizações 
de partes interessadas e um organismo 
nomeado e supervisionado pelo Estado-
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consideradas como cumprindo os 
requisitos do n.º 2.

Membro em causa ou pela Comissão, 
devem ser consideradas como cumprindo 
os requisitos do n.º 2.

Or. en

Alteração 893
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma independente em resultado de 
sistemas de gestão da energia ou postas em 
prática no âmbito de acordos voluntários 
concluídos entre organizações de partes 
interessadas e um organismo nomeado e 
supervisionado pelo Estado-Membro em 
causa ou pela Comissão, devem ser 
consideradas como cumprindo os 
requisitos do n.º 2.

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma independente em resultado de 
sistemas de gestão da energia ou postas em 
prática no âmbito de acordos voluntários 
concluídos entre organizações de partes 
interessadas e um organismo nomeado e 
supervisionado pelo Estado-Membro em 
causa, devem ser consideradas como 
cumprindo os requisitos do n.º 2.

Or. en

Alteração 894
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma independente em resultado de 
sistemas de gestão da energia ou postas em 
prática no âmbito de acordos voluntários 
concluídos entre organizações de partes 
interessadas e um organismo nomeado e 
supervisionado pelo Estado-Membro em 
causa ou pela Comissão, devem ser 
consideradas como cumprindo os 

3. As auditorias energéticas, realizadas de 
forma objectiva em resultado de sistemas 
de gestão da energia ou postas em prática 
no âmbito de acordos voluntários 
concluídos entre organizações de partes 
interessadas e um organismo nomeado e 
supervisionado pelo Estado-Membro em 
causa ou pela Comissão, devem ser 
consideradas como cumprindo os 
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requisitos do n.º 2. requisitos do n.º 2.

Or. de

Alteração 895
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 7 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Relativamente às auditorias 
efectuadas por peritos da própria 
empresa, as autoridades competentes, ou 
os organismos nos quais as autoridades 
competentes tenham delegado as 
responsabilidades pela aplicação prática 
do sistema de controlo independente, 
devem seleccionar anualmente de forma 
aleatória pelo menos uma percentagem 
estatisticamente significativa das 
auditorias energéticas referidas no n.º 2 e 
proceder à sua verificação.

Or. en

Alteração 896
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As auditorias energéticas podem 
constituir acções isoladas ou fazer parte 
integrante de uma auditoria ambiental mais 
ampla.

4. As auditorias energéticas podem ser 
efectuadas por peritos da própria empresa 
desde que estes estejam qualificados ou 
acreditados. Os Estados-Membros devem 
reunir as condições de enquadramento 
adequadas para assegurar a presença 
suficiente de peritos acreditados e 
qualificados no mercado.



AM\883622PT.doc 85/108 PE475.954v01-00

PT

As auditorias energéticas podem constituir 
acções isoladas ou fazer parte integrante de 
uma auditoria ambiental mais ampla.

Or. en

Justificação

A possibilidade de peritos da própria empresa efectuarem auditorias energéticas, tal como 
definido no considerando 20, faz parte da definição de "auditores independentes" prevista no 
artigo 7.º, n.º 2, e, por conseguinte, deve ser incluída no artigo 7.º. Não há qualquer motivo 
que nos leve a assumir que o envolvimento de um perito interno numa auditoria despolete 
necessariamente um conflito de interesses. É do próprio interesse das empresas obter 
informações fiáveis relativamente ao seu perfil de consumo energético. É fundamental que os 
peritos devam estar suficientemente qualificados para efectuar auditorias energéticas.

Alteração 897
Frédérique Ries

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As auditorias energéticas podem 
constituir acções isoladas ou fazer parte 
integrante de uma auditoria ambiental mais 
ampla.

4. As auditorias energéticas podem 
constituir acções isoladas ou fazer parte 
integrante de uma auditoria ambiental mais 
ampla. Como requisito mínimo, tais 
auditorias devem incluir uma avaliação 
do impacto na saúde.

Or. en

Alteração 898
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 7 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem recorrer 
às auditorias energéticas por categoria de 
investimento para avaliar e assegurar a 
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qualidade dos certificados de desempenho 
energético dos edifícios, tal como exigido 
pela Directiva 2010/31/CE. A Comissão 
fornecerá orientações aos 
Estados-Membros para garantir a 
qualidade dos seus certificados de 
desempenho energético e a melhoria da 
eficiência energética resultante das 
medidas tomadas na sequência das 
recomendações constantes nestes 
certificados.

Or. en

Justificação

Com esta alteração, assegura-se que os certificados de desempenho energético dos edifícios 
complementam as auditorias energéticas nas empresas, tornando-se um instrumento de 
elevada qualidade e notoriedade que permite reforçar o impacto positivo das poupanças de 
energia a nível doméstico. Existem provas documentadas de que, em muitos 
Estados-Membros da UE, os contratos de desempenho energético não são adequados. Esta é 
uma das principais lacunas da Directiva 2010/31/CE relativa ao desempenho energético dos 
edifícios que a presente alteração visa colmatar.

Alteração 899
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 7 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem recorrer 
às auditorias energéticas por categoria de 
investimento para avaliar e assegurar a 
qualidade dos certificados de desempenho 
energético dos edifícios, tal como exigido 
pela Directiva 2010/31/CE. A Comissão 
fornecerá orientações aos 
Estados-Membros para garantir a 
qualidade dos seus certificados de 
desempenho energético e a melhoria da 
eficiência energética resultante das 
medidas tomadas na sequência das 
recomendações constantes nestes 
certificados.
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Or. en

Alteração 900
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 7 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As auditorias energéticas e os 
sistemas de gestão de energia 
implementados ao abrigo do presente 
artigo não excluem que as mesmas ou 
medidas semelhantes possam ser 
utilizadas como justificação para regimes 
de incentivo e de apoio, actuais ou 
futuros, tais como desagravamentos 
fiscais. Se necessário, deverão ser 
adaptadas em conformidade orientações 
europeias relativas a auxílios públicos 
neste domínio, bem como a directiva da 
UE relativa à tributação energética.

Or. en

Alteração 901
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de directiva
Artigo 7 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
promover junto da indústria e, em 
particular, das PME, através, por 
exemplo, de fundos nacionais para a 
eficiência energética, o recurso aos 
serviços energéticos para optimizar os 
processos industriais e as instalações 
comerciais.

Or. en
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Alteração 902
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 7 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar aos consumidores o acesso a 
consultoria independente em relação às 
suas auditorias energéticas, de modo a 
evitar que sejam efectuados trabalhos 
desnecessários ou que o financiamento 
seja indevidamente aproveitado.

Or. en

Alteração 903
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 7 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os resultados das auditorias 
energéticas devem ser divulgados de 
forma transparente e acessível.

Or. en

Justificação

Para evitar que os resultados das auditorias energéticas sejam ignorados pelas empresas, 
deve-se proceder à sua divulgação, de modo a exercer pressão nas empresas para que tomem 
medidas em conformidade com as conclusões de uma auditoria. Além disso, a divulgação 
fornecerá informações a outras empresas relativamente às potenciais vantagens da 
realização de auditorias energéticas.

Alteração 904
Britta Thomsen
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Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. A fim de promover a implementação 
de sistemas de gestão de energia, as 
empresas que não estão incluídas no 
segundo parágrafo do n.º 1 não devem 
estar sujeitas a auditorias energéticas 
obrigatórias desde que provem que 
cumprem as normas reconhecidas neste 
domínio, como a norma EN 16001 / ISO 
50001.

Or. en

Justificação

Importa sublinhar que o mais importante não é efectuar uma auditoria energética, mas sim o 
que se conclui com as medidas identificadas. Por outras palavras, a implementação das 
medidas identificadas constitui a questão fundamental. As grandes empresas não se devem 
submeter a auditorias energéticas caso optem por adoptar um sistema normalizado de gestão 
de energia, como a reconhecida norma EN 16001 / ISO 50001, de modo a promover a 
flexibilidade e proceder à implementação dos referidos sistemas. Está provado que estes 
sistemas conduzem a uma melhoria considerável.

Alteração 905
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Sempre que for possível efectuar 
uma auditoria acreditada, os 
consumidores devem poder transferir os 
resultados e as recomendações dessa 
auditoria para qualquer prestador de 
serviços credenciado de modo a permitir a 
concorrência no mercado.

Or. en
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Alteração 906
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. Os Estados-Membros devem 
mobilizar, entre outros elementos, as 
fontes de financiamento referidas no 
artigo 2.º-A para fomentar a execução de 
medidas rentáveis identificadas nas 
auditorias energéticas. A Comissão deve 
estabelecer, no quadro dos auxílios 
estatais da UE, orientações que permitam 
identificar quais os incentivos financeiros 
criados pelos Estados-Membros a favor 
das suas empresas que são compatíveis 
com as regras do mercado interno e as 
regras relativas aos auxílios estatais.

Or. en

Justificação

É importante especificar que é necessário disponibilizar o financiamento para executar as 
medidas rentáveis identificadas nas auditorias energéticas.

Alteração 907
Daniel Caspary

Proposta de directiva
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Contagem e facturação discriminada Contagem e informações sobre a 
facturação

Or. de
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Alteração 908
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, an Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de directiva
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Contagem e facturação discriminada Dados relativos à contagem e à facturação

Or. en

Alteração 909
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Sempre que os Estados-Membros
implementem a instalação de contadores 
inteligentes, com base numa análise 
custo-benefício positiva, tal como prevista 
nas Directivas 2009/72/CE e 2009/73/CE, 
relativas aos mercados do gás e da 
electricidade, devem assegurar que os 
objectivos de eficiência energética e de 
benefícios para os consumidores finais, 
bem como questões em matéria de 
privacidade e de segurança dos dados 
sejam plenamente tidos em conta quando 
forem estabelecidas as funcionalidades 
mínimas dos contadores e as obrigações 
impostas aos participantes no mercado. 
Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam, permitam a 
apresentação com exactidão e forneçam 
informações sobre o seu consumo efectivo 
de energia, em conformidade com o 
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anexo VI.

Or. en

Justificação

The roll-out of smart meters should be based on the rules and preconditions set by the 3rd 
energy package (2009/72 and 2009/73 EC). Minimal technical requirements, data protection 
issues, cost-benefit analysis etc are of utmost importance. Only if the legal and technical 
issues have been clarified (see European Standardization Mandate M/441) and the cost-
benefit analysis is clearly positive, the roll-out of smart metering can be started. In addition, 
any double regulation has to be avoided, taking into account that according to the 3rd Energy 
Package the cost-benefit analysis should be finished by 3rd of September 2012 – which is at 
odds with the legislative process of the Energy Efficiency Directive. To increase the technical 
effort for (smart) metering and informative billing in the area of heating and hot tap water 
would increase the costs for the consumer. Also it is important to respect the acknowledged 
different considerations between electricity smart metering and gas.

Alteração 910
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico tenham acesso a informações 
correctas e detalhadas sobre o seu 
consumo efectivo de energia. Se estas 
informações forem facultadas por um 
contador inteligente, a sua instalação 
deve ter por base na avaliação positiva de 
uma análise de custos-benefícios global, 
através da qual é possível assegurar 
vantagens claras, um impacto financeiro 
líquido para o consumidor igual a zero e a 
protecção dos utilizadores de baixo 
rendimento.

Or. en
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Alteração 911
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o anexo 
VI, desde que esse serviço se justifique em 
termos técnicos e económicos, ou seja, 
que uma auditoria de gestão financeira 
conclua da existência de uma relação 
custo-benefício positiva e que o princípio 
da proporcionalidade seja respeitado.
Uma outra condição prévia consiste na 
garantia, por parte dos Estados-Membros, 
de uma protecção completa dos dados.

Or. de

Justificação

De acordo com alguns estudos, os denominados contadores inteligentes só são susceptíveis 
de uma útil utilização, no respeitante à relação custo-benefício,  em 40% dos agregados 
familiares. Seria, pois, desproporcionada a sua instalação obrigatória em todos os agregados 
familiares. As questões referentes à protecção de dados não devem ser ignoradas.

Alteração 912
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que Os Estados-Membros devem assegurar 
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os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

que, caso seja técnica e economicamente 
exequível, os consumidores finais de 
electricidade, gás natural, redes de 
aquecimento ou de arrefecimento e de água 
quente para uso doméstico que o desejem 
disponham de contadores individuais que 
meçam e permitam a apresentação com 
exactidão do seu consumo efectivo de 
energia e forneçam informações sobre o 
período efectivo de utilização, sem custos 
adicionais e num formato que permita aos 
consumidores compreenderem melhor a 
sua utilização de energia, em 
conformidade com o anexo VI.

Or. fr

Justificação

Não foi demonstrado que informar em tempo real os consumidores sobre o seu consumo tem 
um impacto significativo susceptível de favorecer, de forma duradoura, as acções visando a 
economia de energia.  Em contrapartida, é certo que uma informação contínua e em grande 
escala destinada a todos os consumidores faria recair sobre estes custos não negligenciáveis.  
O serviço de informação em tempo real deveria, porém, poder ser acessível, a um preço 
razoável, a todos os consumidores que o solicitassem.

Alteração 913
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
inteligentes individuais que meçam e 
permitam a apresentação com exactidão do 
seu consumo efectivo de energia, através 
do visor do contador inteligente ou via 
Internet, e forneçam informações sobre o 
período efectivo de utilização, de fácil 
compreensão para os consumidores e de 
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modo a mobilizá-los mais para que 
efectuem poupanças de energia, em 
conformidade com o anexo VI.

Or. en

Alteração 914
Catherine Trautmann

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI, sem custos adicionais em 
detrimento destes consumidores, em 
particular, dos mais vulneráveis, e 
respeitando o quadro europeu relativo à 
protecção dos dados pessoais.

Or. fr

Alteração 915
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 

Sempre que tecnicamente exequível e 
rentável para o investidor, tendo em 
conta, inclusive, os custos de manutenção, 
gestão e substituição, os Estados-Membros



PE475.954v01-00 96/108 AM\883622PT.doc

PT

doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

devem assegurar que os consumidores 
finais de electricidade, gás natural, redes de 
aquecimento ou de arrefecimento, ou de 
aquecimento ou arrefecimento central e 
de água quente para uso doméstico 
disponham de contadores individuais que 
meçam e permitam a apresentação com 
exactidão do seu consumo efectivo de 
energia e forneçam informações sobre o 
período efectivo de utilização, em 
conformidade com o anexo VI.

Or. en

Alteração 916
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Sempre que tecnicamente exequível e 
rentável para o investidor, tendo em 
conta, inclusive, os custos de manutenção, 
gestão e substituição, os Estados-Membros
devem assegurar que os consumidores 
finais de electricidade, gás natural, redes de 
aquecimento ou de arrefecimento e de água 
quente para uso doméstico disponham de 
contadores individuais que meçam e 
permitam a apresentação com exactidão do 
seu consumo efectivo de energia e 
forneçam informações sobre o período 
efectivo de utilização, em conformidade 
com o anexo VI.

Or. en

Alteração 917
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Sempre que tecnicamente exequível e 
rentável para o investidor, tendo em 
conta, inclusive, os custos de manutenção, 
gestão e substituição, os Estados-Membros
devem assegurar que os consumidores 
finais de electricidade, gás natural, redes de 
aquecimento ou de arrefecimento e de água 
quente para uso doméstico disponham de 
contadores individuais que meçam e 
permitam a apresentação com exactidão do 
seu consumo efectivo de energia e 
forneçam informações sobre o período 
efectivo de utilização, em conformidade 
com o anexo VI.

Or. en

Alteração 918
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI e as disposições pertinentes 
relativas à electricidade constantes da 
Directiva 2009/72/CE e ao gás constantes 
da Directiva 2009/73/CE.

Or. en
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Alteração 919
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Quando os contadores inteligentes forem 
instalados, os Estados-Membros devem 
assegurar que os consumidores finais de 
electricidade, gás natural, redes de 
aquecimento ou de arrefecimento e de água 
quente para uso doméstico disponham, 
com uma boa relação custo-eficácia, de 
contadores individuais que meçam e 
permitam a apresentação com exactidão do 
seu consumo efectivo de energia e 
forneçam informações sobre o período 
efectivo de utilização, em conformidade 
com o anexo VI. Estas informações devem 
ser apresentadas num formato que 
permita aos consumidores compreender 
melhor o seu próprio consumo de energia.

Or. en

Alteração 920
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Quando os contadores inteligentes forem 
instalados, os Estados-Membros devem 
assegurar que os consumidores finais de 
electricidade, gás natural, redes de 
aquecimento ou de arrefecimento e de água 
quente para uso doméstico disponham de 
contadores individuais que meçam e 
permitam a apresentação com exactidão do 
seu consumo efectivo de energia e 
forneçam informações de forma gratuita, 
em tempo real e num formato que lhes 
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permita compreender melhor o seu 
próprio consumo de energia, em 
conformidade com o anexo VI.

Or. en

Justificação

The original wording of paragraph 1 implies that smart meters are mandatory. This is 
however not the intention of the Third energy package which requires a national business 
impact assessment to be carried out (see also whereas 55 of Dir 2009/72/EC “It should be 
possible to base the introduction of intelligent metering systems on an economic assessment. 
Should that assessment conclude that the introduction of such metering systems is 
economically reasonable and cost-effective only for consumers with a certain amount of 
electricity consumption, Member States should be able to take this into account when 
implementing intelligent metering systems.”).

Alteração 921
Ivo Belet

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Quando os contadores inteligentes forem 
instalados, os Estados-Membros devem 
assegurar que os consumidores finais de 
electricidade, gás natural, redes de 
aquecimento ou de arrefecimento, ou de 
aquecimento ou arrefecimento central e de 
água quente para uso doméstico disponham 
de contadores individuais que e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações em tempo real sobre o 
período efectivo de utilização, sem 
encargos adicionais e num formato que 
lhes permita compreender melhor o seu 
próprio consumo de energia, em 
conformidade com o anexo VI.

Or. en
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Alteração 922
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, excluindo o gás utilizado 
exclusivamente na cozinha, edifícios 
recém-construídos e edifícios sujeitos a 
grandes obras de renovação e redes de 
aquecimento ou de arrefecimento e de água 
quente para uso doméstico disponham de 
contadores individuais que meçam e 
permitam a apresentação com exactidão do 
seu consumo efectivo de energia e 
forneçam informações sobre o período 
efectivo de utilização, em conformidade 
com o anexo VI.

Or. en

Alteração 923
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar
que os consumidores finais de 
electricidade, gás natural, redes de 
aquecimento ou de arrefecimento e de água 
quente para uso doméstico disponham de 
contadores individuais que meçam e 
permitam a apresentação com exactidão do 
seu consumo efectivo de energia e 
forneçam informações sobre o período 
efectivo de utilização, em conformidade 
com o anexo VI.

Em conformidade com o terceiro pacote 
de medidas relativas ao mercado interno 
da electricidade e do gás, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
disposições para que os consumidores 
finais de electricidade, gás natural, redes de 
aquecimento ou de arrefecimento e de água 
quente para uso doméstico disponham de 
contadores individuais que meçam e 
permitam a apresentação com exactidão do 
seu consumo efectivo de energia e 
forneçam informações sobre o período 
efectivo de utilização.
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Or. de

Justificação

As directivas referentes ao terceiro pacote de medidas relativas ao mercado interno da 
electricidade e do gás devem continuar a ser a peça central do dispositivo regulamentar 
aplicável aos sistemas de medição inteligentes.

Alteração 924
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI. Os contadores devem 
apresentar uma boa relação custo-
eficácia e melhorar a eficiência 
energética dos agregados familiares.

Or. fi

Alteração 925
Bendt Bendtsen

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento, ou de aquecimento ou 
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doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

arrefecimento central e de água quente 
para uso doméstico disponham de 
contadores individuais que meçam e 
permitam a apresentação com exactidão do 
seu consumo efectivo de energia e 
forneçam informações sobre o período 
efectivo de utilização, em conformidade 
com o anexo VI.

Or. en

Alteração 926
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Sempre que for exequível do ponto de 
vista técnico e económico, os
Estados-Membros devem assegurar que os 
consumidores finais de electricidade, gás 
natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Or. en

Alteração 927
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que Os Estados-Membros devem assegurar, na 
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os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

sequência de uma análise positiva custo-
benefícios, que os consumidores finais de 
electricidade, gás natural, redes de 
aquecimento ou de arrefecimento e de água 
quente para uso doméstico disponham de 
contadores individuais que meçam e 
permitam a apresentação com exactidão do 
seu consumo efectivo de energia e 
forneçam informações sobre o período 
efectivo de utilização, em conformidade 
com o anexo VI.

Or. ro

Alteração 928
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI, e a energia excedentária que é 
devolvida à rede.

Or. en

Alteração 929
Judith A. Merkies

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI, e a energia excedentária que é 
devolvida à rede.

Or. en

Alteração 930
Daniel Caspary

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham, desde que esse 
serviço seja viável nos planos técnico e 
económico, de contadores individuais que 
meçam e permitam a apresentação com 
exactidão do seu consumo efectivo de 
energia e forneçam informações sobre o 
período efectivo de utilização, em 
conformidade com o anexo VI.

Or. de

Alteração 931
Françoise Grossetête
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Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e/ou centrais, de água 
quente urbana e/ou central para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Or. fr

Alteração 932
András Gyürk

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Quando os novos contadores inteligentes 
forem instalados, os Estados-Membros
devem assegurar que os consumidores 
finais de electricidade, gás natural, redes de 
aquecimento ou de arrefecimento e de água 
quente para uso doméstico disponham de 
contadores individuais que meçam e 
permitam a apresentação com exactidão do 
seu consumo efectivo de energia e 
forneçam informações sobre o período 
efectivo de utilização, em conformidade 
com o anexo VI.

Or. en
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Alteração 933
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, 
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Quando os contadores inteligentes forem 
instalados, os Estados-Membros devem 
assegurar que os consumidores finais de 
electricidade, gás natural, redes de 
aquecimento ou de arrefecimento e de água 
quente para uso doméstico disponham de 
contadores individuais que meçam e 
permitam a apresentação com exactidão do 
seu consumo efectivo de energia e 
forneçam informações sobre o período 
efectivo de utilização, em conformidade 
com o anexo VI.

Or. en

Alteração 934
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Até 1 de Janeiro de 2016, os
Estados-Membros devem assegurar que os 
consumidores finais de electricidade, gás 
natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão de dados 
relativos ao seu consumo efectivo de 
energia e forneçam informações sobre o 
período efectivo de utilização, em 
conformidade com o anexo VI.
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Or. en

Alteração 935
Hermann Winkler

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar
que os consumidores finais de 
electricidade, gás natural, redes de 
aquecimento ou de arrefecimento e de água 
quente para uso doméstico disponham de 
contadores individuais que meçam e 
permitam a apresentação com exactidão do 
seu consumo efectivo de energia e 
forneçam informações sobre o período 
efectivo de utilização, em conformidade 
com o anexo VI.

Os Estados-Membros devem incitar a que 
os consumidores finais de electricidade, 
gás natural, redes de aquecimento ou de 
arrefecimento e de água quente para uso 
doméstico disponham de contadores 
individuais que meçam e permitam a 
apresentação com exactidão do seu 
consumo efectivo de energia e forneçam 
informações sobre o período efectivo de 
utilização, em conformidade com o 
anexo VI.

Or. de

Alteração 936
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que 
sejam dadas aos clientes todas as 
informações e conselhos apropriados após 
a instalação, nomeadamente no que 
respeita ao potencial pleno dos contadores 
inteligentes em termos de estruturas 
tarifárias, gestão de leituras e 
acompanhamento do consumo de energia.

Or. en
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Justificação

Os Estados-Membros devem informar e sensibilizar todos os utilizadores finais para as 
possibilidades de que dispõem no âmbito das novas estruturas tarifárias e da gestão de 
leituras, a fim de assegurar que os custos decorrentes da criação deste novos serviços e 
oportunidades promova sempre a eficiência energética e a poupança de energia.

Alteração 937
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que os consumidores finais 
que, até ...(data de entrada em vigor da 
Directiva), tenham já instalado 
contadores individuais de  electricidade, 
gás natural, água quente doméstica, 
sistemas de aquecimento e de 
arrefecimento cumpriram os requisitos 
previstos no n.° 1.

Or. ro


