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Alteração 1478
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 16 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros poderão 
antecipadamente ter em conta futuras 
alterações na composição do leque de 
combustíveis e na eficiência da geração 
de electricidade, ao determinarem o 
coeficiente de energia primária para a 
electricidade.

Or. en

Justificação

O coeficiente de 2,5 já está ultrapassado e não se afigura adequado para a avaliação do 
desempenho até 2020, altura em que o abastecimento total de electricidade já contará com 
uma capacidade instalada consideravelmente mais baixa, senão próxima do zero, de emissões 
de carbono. Definir um coeficiente padrão de 2,5 poderia incentivar uma mudança directa da 
electricidade para o aquecimento com base em combustível fósseis, reduzindo as 
oportunidades das tecnologias de baixo teor em carbono e eficientes do ponto de vista 
energético, tais como as bombas de calor e os veículos eléctricos. Em resultado disso, as 
emissões de gases de efeito estufa poderiam sofrer um aumento.

Alteração 1479
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Além disso, os Estados-Membros poderão 
aplicar à electricidade um coeficiente de 
energia primária de 1, ao avaliarem a 
tomada de medidas de eficiência 
energética em circunstâncias nas quais 
esse facto evitaria um aumento líquido 
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das emissões de gases com efeito estufa.

Or. en

Justificação

O coeficiente de 2,5 já está ultrapassado e não se afigura adequado para a avaliação do 
desempenho até 2020, altura em que o abastecimento total de electricidade já contará com 
uma capacidade instalada consideravelmente mais baixa, senão próxima do zero, de emissões 
de carbono. Definir um coeficiente padrão de 2,5 poderia incentivar uma mudança directa da 
electricidade para o aquecimento com base em combustível fósseis, reduzindo as 
oportunidades das tecnologias de baixo teor em carbono e eficientes do ponto de vista 
energético, tais como as bombas de calor e os veículos eléctricos. Em resultado disso, as 
emissões de gases de efeito estufa poderiam sofrer um aumento.

Alteração 1480
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Devem ser conferidos poderes à 
Comissão para adoptar um acto delegado, 
em conformidade com o artigo 18.º, a fim 
de estabelecer o sistema de 
reconhecimento mútuo das poupanças de 
energia alcançadas ao abrigo dos regimes 
nacionais de obrigação de eficiência 
energética referidos no artigo 6.º, n.º 9.

Suprimido

Devem ser conferidos poderes à Comissão 
para adoptar um acto delegado, em 
conformidade com o artigo 18.º, a fim de 
estabelecer a metodologia das análises de 
custos/benefícios a que se refere o 
artigo 10.º, n.º 9.
Devem ser conferidos poderes à Comissão 
para adoptar um acto delegado, em 
conformidade com o artigo 18.º, a fim de 
rever os valores de referência 
harmonizados em matéria de eficiência a 
que se refere o artigo 10.º, n.º 10, terceiro 
parágrafo.
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Or. en

Justificação

Dada a diferença significativa das taxas de juro vigentes nos diversos Estados-Membros, 
poderá não ser apropriado aplicar uma metodologia uniforme em todos eles.

Alteração 1481
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Devem ser conferidos poderes à Comissão 
para adoptar um acto delegado, em 
conformidade com o artigo 18.º, a fim de 
estabelecer o sistema de reconhecimento 
mútuo das poupanças de energia 
alcançadas ao abrigo dos regimes 
nacionais de obrigação de eficiência 
energética referidos no artigo 6.º, n.º 9.

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 1482
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Devem ser conferidos poderes à Comissão 
para adoptar um acto delegado, em 
conformidade com o artigo 18.º, a fim de 
estabelecer o sistema de reconhecimento 
mútuo das poupanças de energia 
alcançadas ao abrigo dos regimes 

Suprimido
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nacionais de obrigação de eficiência 
energética referidos no artigo 6.º, n.º 9.

Or. en

Alteração 1483
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Devem ser conferidos poderes à Comissão 
para adoptar um acto delegado, em 
conformidade com o artigo 18.º, a fim de
estabelecer o sistema de reconhecimento 
mútuo das poupanças de energia 
alcançadas ao abrigo dos regimes 
nacionais de obrigação de eficiência 
energética referidos no artigo 6.º, n.º 9.

Devem ser conferidos poderes à Comissão 
para adoptar um acto delegado, em 
conformidade com o artigo 18.º, a fim de 
estabelecer um modelo harmonizado de 
cálculo destinado a medir, monitorizar e 
verificar as poupanças de energia 
alcançadas fundamentalmente por via de 
medidas e programas de melhoria da 
eficiência energética em todos os sectores 
ligados à utilização final referidos no 
artigo 6.º, n.º 9.

Or. en

Alteração 1484
András Gyürk

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Devem ser conferidos poderes à Comissão 
para adoptar um acto delegado, em 
conformidade com o artigo 18.º, a fim de 
estabelecer o sistema de reconhecimento 
mútuo das poupanças de energia 
alcançadas ao abrigo dos regimes nacionais 
de obrigação de eficiência energética 
referidos no artigo 6.º, n.º 9.

Devem ser conferidos poderes à Comissão 
para adoptar um acto delegado, em 
conformidade com o artigo 18.º, a fim de 
estabelecer o sistema de reconhecimento 
mútuo das poupanças de energia 
alcançadas ao abrigo dos regimes nacionais 
de obrigação de eficiência energética 
referidos no artigo 6.º, n.º 10.
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Or. en

Alteração 1485
András Gyürk

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Devem ser conferidos poderes à Comissão 
para adoptar um acto delegado, em 
conformidade com o artigo 18.º, a fim de 
estabelecer a metodologia das análises de 
custos/benefícios a que se refere o 
artigo 10.º, n.º 9.

Suprimido

Or. en

Alteração 1486
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Devem ser conferidos poderes à Comissão 
para adoptar um acto delegado, em 
conformidade com o artigo 18.º, a fim de 
estabelecer a metodologia das análises de 
custos/benefícios a que se refere o 
artigo 10.º, n.º 9.

Devem ser conferidos poderes à Comissão 
para adoptar um acto delegado, em 
conformidade com o artigo 18.º, a fim de 
estabelecer um quadro geral comum para 
efectuar as análises de custos/benefícios a 
que se refere o artigo 10.º, n.º 9.

Or. ro

Alteração 1487
András Gyürk

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Devem ser conferidos poderes à Comissão 
para adoptar um acto delegado, em 
conformidade com o artigo 18.º, a fim de 
rever os valores de referência 
harmonizados em matéria de eficiência a 
que se refere o artigo 10.º, n.º 10, terceiro 
parágrafo.

Suprimido

Or. en

Alteração 1488
Bernd Lange

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem ser conferidos poderes à 
Comissão para adoptar actos delegados, 
em conformidade com o artigo 18.º, a fim 
de adaptar ao progresso técnico os 
valores, métodos de cálculo, coeficiente de 
energia primária implícito e requisitos 
contidos nos anexos I a XV e adaptar às 
condições de concorrência os requisitos 
de desempenho enunciados no anexo III.

Suprimido

Or. de

Alteração 1489
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem ser conferidos poderes à 
Comissão para adoptar actos delegados, em 
conformidade com o artigo 18.º, a fim de 

2. Devem ser conferidos poderes à 
Comissão para adoptar actos delegados, em 
conformidade com o artigo 18.º, a fim de 
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adaptar ao progresso técnico os valores, 
métodos de cálculo, coeficiente de energia 
primária implícito e requisitos contidos nos 
anexos I a XV e adaptar às condições de 
concorrência os requisitos de desempenho 
enunciados no anexo III.

adaptar ao progresso técnico os valores,
métodos de cálculo, coeficiente de energia 
primária implícito e requisitos contidos nos 
anexos I a XV.

Or. en

Alteração 1490
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 17 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O mais tardar seis meses a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
directiva, a Comissão adopta um 
Regulamento visando a redução do 
número de licenças em 1,4 mil milhões, 
nos termos do artigo 9.º da Directiva 
2003/87/CE, de molde a manter, quer os 
incentivos ao investimento nas medidas de 
eficiência energética e nas tecnologias 
hipocarbónicas, quer o nível de ambição 
previsto na Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificação

Impõe-se compensar a menor procura de licenças RCLE resultantes da aplicação da presente 
directiva e do objectivo de poupança de energia de 20% para restaurar o mecanismo de 
preços para os níveis previstos na avaliação de impacto, com base na qual a Directiva 
2003/87/CE foi adoptada, e manter os incentivos aos investimentos em medidas de eficiência 
energética e tecnologias energéticas com baixo teor de carbono em instalações abrangidas 
pelo RCLE.

Alteração 1491
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 17.º é conferida à Comissão por um 
período indeterminado, a partir de [data da 
entrada em vigor da presente directiva].

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 17.º é conferida à Comissão por um 
período de 5 anos, a partir da data da 
entrada em vigor da presente directiva.

Or. ro

Alteração 1492
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 17.º é conferida à Comissão por um 
período indeterminado, a partir de [data da 
entrada em vigor da presente directiva].

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 17.º é conferida à Comissão por 2 
anos, a partir de [data da entrada em vigor 
da presente directiva].

Or. en

Alteração 1493
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 18 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem evitar a 
imposição de metas irrealistas para as 
indústrias em que o resultado directo seja 
um risco significativo de fuga de carbono. 
Em vez disso, os Estados-Membros devem 
negociar com essas indústrias estratégias 
de eficiência energética devidamente 
adaptadas e exequíveis.
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Or. en

Alteração 1494
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 18 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O acto delegado pode ser publicado 
no Jornal Oficial da União Europeia e 
entrar em vigor antes do termo do referido 
prazo se tanto o Parlamento Europeu 
como o Conselho informarem a Comissão 
de que não tencionam formular 
objecções.

Or. ro

Alteração 1495
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objecções ao acto 
delegado, este não entra em vigor. A 
instituição que formular objecções ao acto 
delegado deve expor os motivos das 
mesmas.

Or. ro

Alteração 1496
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan 
Cizelj
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Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 30 de Abril de cada ano, os 
Estados-Membros devem apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados no 
sentido do cumprimento dos objectivos 
nacionais de eficiência energética, em 
conformidade com o anexo XIV, ponto 1.

1. Até 30 de Abril de cada ano, os 
Estados-Membros devem apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados no 
sentido do cumprimento dos objectivos 
nacionais de eficiência energética, em 
conformidade com o anexo XIV, ponto 1.
De três em três anos, os relatórios 
nacionais devem ser acompanhados de 
informações complementares, em 
conformidade com o anexo XIV, ponto 2.

Or. en

Alteração 1497
Bendt Bendtsen

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 30 de Abril de cada ano, os 
Estados-Membros devem apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados no 
sentido do cumprimento dos objectivos
nacionais de eficiência energética, em 
conformidade com o anexo XIV, ponto 1.

1. Até 31 de Dezembro de cada ano, os 
Estados-Membros devem apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados no 
sentido do cumprimento dos objectivos 
nacionais de eficiência energética, em 
conformidade com o anexo XIV, ponto 1.

Or. en

Alteração 1498
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 30 de Abril de cada ano, os 1. Até 30 de Abril de cada ano, os 
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Estados-Membros devem apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados no 
sentido do cumprimento dos objectivos 
nacionais de eficiência energética, em 
conformidade com o anexo XIV, ponto 1.

Estados-Membros devem apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados no 
sentido do cumprimento dos seus 
objectivos nacionais vinculativos de 
eficiência energética, em conformidade 
com o anexo XIV, ponto 1.

Or. en

Alteração 1499
Francisco Sosa Wagner

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 30 de Abril de cada ano, os 
Estados-Membros devem apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados no 
sentido do cumprimento dos objectivos 
nacionais de eficiência energética, em 
conformidade com o anexo XIV, ponto 1.

1. Até 30 de Abril de cada ano, os 
Estados-Membros devem apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados no 
sentido do cumprimento dos seus 
objectivos nacionais vinculativos de 
eficiência energética, em conformidade 
com o anexo XIV, ponto 1.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar o artigo 19.º com as alterações introduzidas ao 
artigo 3.º.

Alteração 1500
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 30 de Abril de cada ano, os 
Estados-Membros devem apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados no 
sentido do cumprimento dos objectivos 
nacionais de eficiência energética, em 

1. Até 30 de Abril de cada ano, os 
Estados-Membros devem apresentar um 
relatório sobre os progressos realizados no 
sentido do cumprimento dos objectivos 
nacionais vinculativos de eficiência 
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conformidade com o anexo XIV, ponto 1. energética, em conformidade com o 
anexo XIV, ponto 1.

Or. en

Alteração 1501
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Lambert van 
Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Krišjānis Kariņš, Romana 
Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até 30 de Abril de 2014, e posteriormente 
de três em três anos, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios 
complementares com informações sobre
as políticas nacionais de eficiência 
energética, planos de acção, programas e
medidas aplicados ou planeados a nível 
nacional, regional e local para melhorar a 
eficiência energética com vista a cumprir 
os objectivos nacionais de eficiência 
energética referidos no artigo 3.º, n.º 1. Os 
relatórios devem ser complementados com 
estimativas actualizadas do consumo 
global esperado de energia primária em 
2020, bem como dos níveis estimados de 
consumo de energia primária nos sectores 
indicados no anexo XIV, ponto 1.

Até 31 de Outubro de 2013, os 
Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão planos nacionais de eficiência 
energética que descrevam o modo como os 
Estados-Membros tencionam cumprir os 
objectivos nacionais de eficiência 
energética referidos no artigo 3.º, n.º 1.
Estes planos incluem medidas aplicadas
ou planeadas a nível nacional, regional e 
local para melhorar a eficiência energética.
Os planos nacionais de eficiência 
energética serão avaliados pela Comissão.
A Comissão pode indeferir um plano ou 
propor alterações, caso as medidas 
previstas no plano não sejam suficientes 
para alcançar os objectivos nacionais de 
eficiência energética.

Or. en

Alteração 1502
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Até 30 de Abril de 2014, e posteriormente 
de três em três anos, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios 
complementares com informações sobre as 
políticas nacionais de eficiência energética, 
planos de acção, programas e medidas 
aplicados ou planeados a nível nacional, 
regional e local para melhorar a eficiência 
energética com vista a cumprir os 
objectivos nacionais de eficiência 
energética referidos no artigo 3.º, n.º 1. Os 
relatórios devem ser complementados com 
estimativas actualizadas do consumo 
global esperado de energia primária em 
2020, bem como dos níveis estimados de 
consumo de energia primária nos sectores 
indicados no anexo XIV, ponto 1.

Até 30 Abril 2013, e posteriormente de três 
em três anos, os Estados-Membros devem 
apresentar relatórios complementares com 
informações sobre as políticas nacionais de 
eficiência energética, planos de acção, 
programas e medidas aplicados ou 
planeados a nível nacional, regional e local 
para melhorar a eficiência energética com 
vista a cumprir os objectivos nacionais de 
eficiência energética referidos no artigo 3.º, 
n.º 1. Os relatórios devem ser 
complementados com estimativas 
actualizadas do consumo global esperado 
de energia primária em 2020, bem como 
dos níveis estimados de consumo de 
energia primária nos sectores indicados no 
anexo XIV, ponto 1. Os relatórios devem 
indicar se a melhoria do Estado-Membro 
no domínio da eficiência energética se 
coaduna com a trajectória definida pelo 
Estado-Membro nos termos do disposto 
no artigo 3.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 1503
Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até 30 de Abril de 2014, e posteriormente 
de três em três anos, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios 
complementares com informações sobre as 
políticas nacionais de eficiência energética, 
planos de acção, programas e medidas 
aplicados ou planeados a nível nacional, 
regional e local para melhorar a eficiência 
energética com vista a cumprir os 
objectivos nacionais de eficiência 

Até 30 de Abril de 2014, e posteriormente 
de três em três anos, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios 
complementares com informações sobre as 
políticas nacionais de eficiência energética, 
planos de acção, programas e medidas 
aplicados ou planeados a nível nacional, 
regional e local para melhorar a eficiência 
energética com vista a cumprir os 
objectivos nacionais de eficiência 
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energética referidos no artigo 3.º, n.º 1. Os 
relatórios devem ser complementados com 
estimativas actualizadas do consumo 
global esperado de energia primária em 
2020, bem como dos níveis estimados de 
consumo de energia primária nos sectores 
indicados no anexo XIV, ponto 1.

energética referidos no artigo 3.º, n.º 1. Os 
relatórios devem ser complementados com 
estimativas actualizadas do consumo 
global esperado de energia primária em 
2020, bem como dos níveis estimados de 
consumo de energia primária nos sectores 
indicados no anexo XIV, ponto 1. Os 
relatórios devem indicar se a melhoria do 
Estado-Membro no domínio da eficiência 
energética se coaduna com a trajectória 
definida pelo Estado-Membro nos termos 
do disposto no artigo 3.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 1504
Francisco Sosa Wagner

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até 30 de Abril de 2014, e posteriormente 
de três em três anos, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios 
complementares com informações sobre as 
políticas nacionais de eficiência energética, 
planos de acção, programas e medidas 
aplicados ou planeados a nível nacional, 
regional e local para melhorar a eficiência 
energética com vista a cumprir os 
objectivos nacionais de eficiência 
energética referidos no artigo 3.º, n.º 1. Os 
relatórios devem ser complementados com 
estimativas actualizadas do consumo 
global esperado de energia primária em 
2020, bem como dos níveis estimados de 
consumo de energia primária nos sectores 
indicados no anexo XIV, ponto 1.

Até 30 de Abril de 2014, e posteriormente 
de três em três anos, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios 
complementares com informações sobre as 
políticas nacionais de eficiência energética, 
planos de acção, programas e medidas 
aplicados ou planeados a nível nacional, 
regional e local para melhorar a eficiência 
energética com vista a cumprir os 
objectivos nacionais de eficiência 
energética referidos no artigo 3.º, n.º 1. Os 
relatórios devem ser complementados com 
estimativas actualizadas do consumo 
global esperado de energia primária em 
2020, bem como dos níveis estimados de 
consumo de energia primária nos sectores 
indicados no anexo XIV, ponto 1. Os 
relatórios devem indicar se a melhoria do 
Estado-Membro no domínio da eficiência 
energética se coaduna com a trajectória 
definida pelo Estado-Membro nos termos 
do disposto no artigo 3.º, n.º 2.
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Or. en

Justificação

A presente alteração visa harmonizar o artigo 19.º com as alterações introduzidas ao 
artigo 3.º.

Alteração 1505
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até 30 de Abril de 2014, e posteriormente 
de três em três anos, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios 
complementares com informações sobre as 
políticas nacionais de eficiência energética, 
planos de acção, programas e medidas 
aplicados ou planeados a nível nacional, 
regional e local para melhorar a eficiência 
energética com vista a cumprir os 
objectivos nacionais de eficiência 
energética referidos no artigo 3.º, n.º 1. Os 
relatórios devem ser complementados com 
estimativas actualizadas do consumo 
global esperado de energia primária em 
2020, bem como dos níveis estimados de 
consumo de energia primária nos sectores 
indicados no anexo XIV, ponto 1.

Até 30 Abril 2014, e posteriormente de três 
em três anos, os Estados-Membros devem 
apresentar relatórios complementares com 
informações sobre as políticas nacionais de 
eficiência energética, planos de acção, 
programas e medidas aplicados ou 
planeados a nível nacional, regional e local 
para melhorar a eficiência energética, com 
vista a cumprir os objectivos nacionais de 
eficiência energética referidos no artigo 3.º, 
n.º 1, e a executar os roteiros nacionais 
previstos no artigo 3.º, n.º 2-A (novo). Os 
relatórios devem ser complementados com 
estimativas actualizadas do consumo 
global esperado de energia primária em 
2020, bem como dos níveis estimados de 
consumo de energia primária nos sectores 
indicados no anexo XIV, ponto 1.

Or. en

Alteração 1506
Bendt Bendtsen

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até 30 de Abril de 2014, e posteriormente Até 31 Dezembro de 2013, e 
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de três em três anos, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios 
complementares com informações sobre as 
políticas nacionais de eficiência energética, 
planos de acção, programas e medidas 
aplicados ou planeados a nível nacional, 
regional e local para melhorar a eficiência 
energética com vista a cumprir os 
objectivos nacionais de eficiência 
energética referidos no artigo 3.º, n.º 1. Os 
relatórios devem ser complementados com 
estimativas actualizadas do consumo 
global esperado de energia primária em 
2020, bem como dos níveis estimados de 
consumo de energia primária nos sectores 
indicados no anexo XIV, ponto 1.

posteriormente de três em três anos, os 
Estados-Membros devem apresentar 
relatórios complementares com 
informações sobre as políticas nacionais de 
eficiência energética, planos de acção, 
programas e medidas aplicados ou 
planeados a nível nacional, regional e local 
para melhorar a eficiência energética com 
vista a cumprir os objectivos nacionais de 
eficiência energética referidos no artigo 3.º, 
n.º 1. Os relatórios devem ser 
complementados com estimativas 
actualizadas do consumo global esperado 
de energia primária em 2020, bem como 
dos níveis estimados de consumo de 
energia primária nos sectores indicados no 
anexo XIV, ponto 1.

Or. en

Alteração 1507
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até 30 de Abril de 2014, e posteriormente 
de três em três anos, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios 
complementares com informações sobre as 
políticas nacionais de eficiência energética, 
planos de acção, programas e medidas 
aplicados ou planeados a nível nacional, 
regional e local para melhorar a eficiência 
energética com vista a cumprir os 
objectivos nacionais de eficiência 
energética referidos no artigo 3.º, n.º 1. Os 
relatórios devem ser complementados com 
estimativas actualizadas do consumo 
global esperado de energia primária em 
2020, bem como dos níveis estimados de 
consumo de energia primária nos sectores 
indicados no anexo XIV, ponto 1.

Até 30 de Abril de 2014, e posteriormente 
de três em três anos, os Estados-Membros 
devem apresentar relatórios 
complementares com informações sobre as 
políticas nacionais de eficiência energética, 
planos de acção, programas e medidas 
aplicados ou planeados a nível nacional, 
regional e local para melhorar a eficiência 
energética com vista a cumprir os 
objectivos nacionais de eficiência 
energética referidos no artigo 3.º, n.º 1. Os 
relatórios devem ser complementados com 
estimativas actualizadas do consumo 
global esperado de energia primária ou 
final em 2020, bem como dos níveis 
estimados de consumo de energia primária 
nos sectores indicados no anexo XIV, 
ponto 1.
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Or. fr

Justificação

A energia final é a única que afecta directamente os consumidores: as medidas relativas à 
energia final têm um impacto visível nas facturas dos utilizadores finais, pelo que ajudam a 
combater a precariedade energética e, em termos mais gerais, reforçam o poder de compra 
dos cidadãos e a competitividade das empresas.

Alteração 1508
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão avaliará os planos e poderá 
formular recomendações, quer para a sua 
melhoria, quer para a aplicação prática 
do objectivo central dos 20%, caso os 
próprios planos não sejam realistas ou se 
considere improvável a concretização do 
objectivo, com base nas medidas que deles 
constam.

Or. en

Alteração 1509
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve fornecer, o mais tardar 
em 1 de Janeiro de 2014, um modelo que 
sirva de orientação para os relatórios
complementares. Este modelo deve ser 
adoptado em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 

A Comissão deve fornecer, o mais tardar 
em 1 de Janeiro de 2014, um modelo que 
sirva de orientação para os relatórios 
complementares. Este modelo deve ser 
adoptado em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
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artigo 20.º, n.º 2. Os relatórios 
complementares devem, em qualquer caso, 
incluir as informações especificadas no 
anexo XIV.

artigo 20.º, n.º 2. Os relatórios 
complementares devem, em qualquer caso, 
incluir as informações especificadas no 
anexo XIV. Ao definirem os seus planos 
nacionais de eficiência energética, os 
Estados-Membros devem tomar em 
consideração medidas de eficiência 
energética rentáveis e o risco de fugas de 
carbono.

Or. en

Alteração 1510
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve fornecer, o mais tardar 
em 1 de Janeiro de 2014, um modelo que 
sirva de orientação para os relatórios 
complementares. Este modelo deve ser 
adoptado em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 20.º, n.º 2. Os relatórios 
complementares devem, em qualquer caso, 
incluir as informações especificadas no 
anexo XIV.

A Comissão deve fornecer, o mais tardar 
em 1 de Janeiro de 2013, um modelo que 
sirva de orientação para os relatórios 
complementares. Este modelo deve ser 
adoptado em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 20.º, n.º 2. Os relatórios 
complementares devem, em qualquer caso, 
incluir as informações especificadas no 
anexo XIV.

Or. en

Alteração 1511
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 19 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros não devem 
estabelecer objectivos para as indústrias 
que estejam expostas a um risco 
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significativo de fuga de carbono, tal como 
estipula a Decisão 2010/2/UE da 
Comissão. Não obstante, caso decidam 
fazê-lo, os Estados-Membros definem 
possíveis objectivos sectoriais para os 
processos de produção nessas indústrias 
no que respeita ao uso de energia por 
unidade de produção, de molde a não 
impedir o crescimento industrial.

Or. en

Alteração 1512
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros não devem 
estabelecer objectivos para as indústrias 
que estejam expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono, tal como 
estipula a Decisão 2010/2/UE da 
Comissão. Não obstante, caso decidam 
fazê-lo, os Estados-Membros definem 
possíveis objectivos sectoriais para os 
processos de produção nessas indústrias 
no que respeita ao uso de energia por 
unidade de produção, de molde a não 
impedir o crescimento industrial.

Or. en

Alteração 1513
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão avalia os relatórios anuais e 4. A Comissão avalia os relatórios anuais e 
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os relatórios complementares e verifica em 
que medida os Estados-Membros 
realizaram progressos no sentido do 
cumprimento dos objectivos nacionais de 
eficiência energética exigidos pelo 
artigo 3.º, n.º 1, e da aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve enviar a sua 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Com base na sua avaliação dos 
relatórios, a Comissão pode emitir 
recomendações aos Estados-Membros.

os relatórios complementares e verifica em 
que medida os Estados-Membros 
realizaram progressos no sentido do 
cumprimento dos objectivos nacionais de 
eficiência energética exigidos pelo 
artigo 3.º, n.º 1, e da aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve enviar a sua 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Com base na sua avaliação dos 
relatórios, a Comissão pode emitir 
recomendações aos Estados-Membros. Em 
particular, se um Estado-Membro não 
lograr manter a trajectória definida ao 
abrigo do artigo 3.º, n.º 1, a Comissão 
exigirá que o Estado-Membro defina 
medidas adequadas e proporcionadas 
para retomar a trajectória dentro de um 
prazo razoável.

Or. en

Justificação

A Directiva 2009/28/CE relativa às energias renováveis exige que os Estados-Membros 
adoptem medidas eficazes e em consonância com uma trajectória de melhoria. Esta 
abordagem funciona bem na prática, pelo que deve ser também adoptada para a eficiência 
energética.

Alteração 1514
Francisco Sosa Wagner

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão avalia os relatórios anuais e 
os relatórios complementares e verifica em 
que medida os Estados-Membros 
realizaram progressos no sentido do 
cumprimento dos objectivos nacionais de 
eficiência energética exigidos pelo 
artigo 3.º, n.º 1, e da aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve enviar a sua 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Com base na sua avaliação dos 

4. A Comissão avalia os relatórios anuais e 
os relatórios complementares e verifica em 
que medida os Estados-Membros 
realizaram progressos no sentido do 
cumprimento dos objectivos nacionais de 
eficiência energética exigidos pelo 
artigo 3.º, n.º 1, e da aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve enviar a sua 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Com base na sua avaliação dos 
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relatórios, a Comissão pode emitir 
recomendações aos Estados-Membros.

relatórios, a Comissão pode emitir 
recomendações aos Estados-Membros. Se 
um Estado-Membro estiver desfasado da 
trajectória definida ao abrigo do artigo 
3.º, n.º 2, a Comissão exigirá que o 
Estado-Membro proponha medidas que 
permitam retomar a trajectória dentro de 
um prazo razoável.

Or. en

Justificação

A Directiva 2009/28/CE relativa às energias renováveis exige que os Estados-Membros 
adoptem medidas em consonância com a trajectória, o que sugere que um método similar 
deve ser adoptado no caso da eficiência energética.

Alteração 1515
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão avalia os relatórios anuais e 
os relatórios complementares e verifica em 
que medida os Estados-Membros 
realizaram progressos no sentido do 
cumprimento dos objectivos nacionais de 
eficiência energética exigidos pelo 
artigo 3.º, n.º 1, e da aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve enviar a sua 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Com base na sua avaliação dos 
relatórios, a Comissão pode emitir 
recomendações aos Estados-Membros.

4. A Comissão avalia os relatórios anuais e 
os relatórios complementares e verifica em 
que medida os Estados-Membros 
realizaram progressos no sentido do 
cumprimento dos objectivos nacionais de 
eficiência energética exigidos pelo 
artigo 3.º, n.º 1, e da aplicação da presente 
directiva. Esta avaliação tem em conta a 
evolução da intensidade energética 
calculada em função dos indicadores 
previstos no Anexo XIV, Parte 1, 
alínea a). A Comissão deve enviar a sua 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Com base na sua avaliação dos 
relatórios, a Comissão pode emitir 
recomendações aos Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 1516
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão avalia os relatórios anuais e 
os relatórios complementares e verifica em 
que medida os Estados-Membros 
realizaram progressos no sentido do 
cumprimento dos objectivos nacionais de 
eficiência energética exigidos pelo 
artigo 3.º, n.º 1, e da aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve enviar a sua 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Com base na sua avaliação dos 
relatórios, a Comissão pode emitir 
recomendações aos Estados-Membros.

4. A Comissão avalia os relatórios anuais e 
os relatórios complementares e verifica em 
que medida os Estados-Membros 
realizaram progressos no sentido do 
cumprimento dos objectivos nacionais de 
eficiência energética exigidos pelo 
artigo 3.º, n.º 1, do objectivo fixado no 
artigo 3.º, n.º 2-A (novo), e da aplicação da 
presente directiva. A Comissão deve enviar 
a sua avaliação ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho. Com base na sua avaliação 
dos relatórios, a Comissão pode emitir 
recomendações aos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 1517
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian, Amalia Sartori, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão avalia os relatórios anuais e 
os relatórios complementares e verifica em 
que medida os Estados-Membros 
realizaram progressos no sentido do 
cumprimento dos objectivos nacionais de 
eficiência energética exigidos pelo 
artigo 3.º, n.º 1, e da aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve enviar a sua 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Com base na sua avaliação dos 
relatórios, a Comissão pode emitir 
recomendações aos Estados-Membros.

4. A Comissão avalia os relatórios anuais e 
as informações complementares e verifica 
em que medida os Estados-Membros 
realizaram progressos no sentido do 
cumprimento dos objectivos nacionais de 
eficiência energética exigidos pelo 
artigo 3.º, n.º 1, e da aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve enviar a sua 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Com base na sua avaliação dos 
relatórios, a Comissão pode emitir 
recomendações aos Estados-Membros.
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Or. en

Alteração 1518
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão avalia os relatórios anuais e 
os relatórios complementares e verifica em
que medida os Estados-Membros 
realizaram progressos no sentido do 
cumprimento dos objectivos nacionais de 
eficiência energética exigidos pelo 
artigo 3.º, n.º 1, e da aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve enviar a sua 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Com base na sua avaliação dos 
relatórios, a Comissão pode emitir 
recomendações aos Estados-Membros.

4. A Comissão avalia os relatórios anuais e 
os relatórios complementares, incluindo as 
estimativas referidas no n.º 2, e verifica 
em que medida os Estados-Membros 
realizaram progressos no sentido do 
cumprimento dos objectivos nacionais de 
eficiência energética exigidos pelo 
artigo 3.º, n.º 1, e da aplicação da presente 
directiva. A Comissão deve enviar a sua 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Com base na sua avaliação dos 
relatórios, a Comissão pode ajustar a 
quantidade de poupança de energia 
referida no n.º 2 do artigo 3.º e emitir 
recomendações aos Estados-Membros.

Or. ro

Alteração 1519
Fiorello Provera

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A avaliação pela Comissão do primeiro 
relatório complementar deve incluir uma 
avaliação dos níveis de eficiência 
energética das instalações existentes, e 
das novas instalações, de queima de 
combustíveis com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW 
e das instalações de refinação de óleo
mineral e de gás à luz das melhores 

Suprimido
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técnicas disponíveis, desenvolvidas em 
conformidade com a Directiva 
2010/75/UE e com a Directiva 2008/1/CE. 
Se a avaliação identificar discrepâncias 
significativas entre os níveis efectivos de 
eficiência energética dessas instalações e 
os níveis de eficiência energética 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis relevantes, a 
Comissão propõe que, se for caso disso, 
sejam estabelecidos requisitos para a 
melhoria dos níveis de eficiência 
energética dessas instalações, ou que a 
utilização dessas técnicas seja, no futuro, 
uma condição para o licenciamento de 
novas instalações e para a revisão 
periódica das licenças das instalações 
existentes.
A Comissão deve também acompanhar o 
impacto da aplicação da presente directiva 
na Directiva 2003/87/CE, na Directiva 
2009/28/CE e na Directiva 2010/31/CE.

Or. en

Justificação

A possibilidade de introdução, após 2014, de rigorosos preceitos de eficiência energética 
segundo o modelo das "Melhores Tecnologias Disponíveis" (MTD) nas centrais térmicas de 
produção de electricidade constitui um exemplo de dupla regulação, uma vez que entra em 
conflito com legislação comunitária já existente. A nova Directiva 2010/75/UE relativa às 
emissões industriais, aprovada em 2010, criou disposições para regular estes aspectos. Ela 
veio dar ênfase, designadamente, ao princípio-chave segundo o qual o objectivo de garantir 
uma maior eficiência na gestão das instalações (adopção das Melhores Técnicas Disponíveis) 
tem de ser adaptado às condições ambientais específicas existentes no local onde essas 
instalações se situam e tem de ter em conta as potenciais melhorias realisticamente obteníveis 
por via da modernização das próprias instalações.  Por conseguinte, quaisquer alterações ao 
processo de definição de requisitos de MTD para as instalações industriais criaria incerteza 
regulatória, aumentaria presumivelmente os custos administrativos e impediria a realização 
de novos investimentos.

Alteração 1520
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A avaliação pela Comissão do primeiro 
relatório complementar deve incluir uma 
avaliação dos níveis de eficiência 
energética das instalações existentes, e 
das novas instalações, de queima de 
combustíveis com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW 
e das instalações de refinação de óleo 
mineral e de gás à luz das melhores 
técnicas disponíveis, desenvolvidas em 
conformidade com a Directiva 
2010/75/UE e com a Directiva 2008/1/CE. 
Se a avaliação identificar discrepâncias 
significativas entre os níveis efectivos de 
eficiência energética dessas instalações e 
os níveis de eficiência energética 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis relevantes, a 
Comissão propõe que, se for caso disso, 
sejam estabelecidos requisitos para a 
melhoria dos níveis de eficiência 
energética dessas instalações, ou que a 
utilização dessas técnicas seja, no futuro, 
uma condição para o licenciamento de 
novas instalações e para a revisão 
periódica das licenças das instalações 
existentes.

Suprimido

A Comissão deve também acompanhar o 
impacto da aplicação da presente directiva 
na Directiva 2003/87/CE, na Directiva 
2009/28/CE e na Directiva 2010/31/CE.

Or. en

Justificação

A melhoria da eficiência energética das novas instalações e das já existentes deve ser 
baseada em estudos de viabilidade. Nem sempre é económico ou tecnicamente viável atingir 
os níveis das melhores técnicas disponíveis (MTD). O número de licenças do regime de 
comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa da UE (o chamado tecto) é 
definido pela Directiva RCLE, motivo por que não se afigura adequado tentar alterar este 
limite máximo através da directiva relativa à eficiência energética. A Directiva RCLE foi 
pensada para ser um instrumento baseado no mercado para a redução das emissões de CO2

e, por conseguinte, não é recomendável que se adoptem medidas para manipular o preço das 
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licenças e gerar, consequentemente, incerteza no mercado das emissões de CO2.

Alteração 1521
András Gyürk

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A avaliação pela Comissão do primeiro 
relatório complementar deve incluir uma 
avaliação dos níveis de eficiência 
energética das instalações existentes, e 
das novas instalações, de queima de 
combustíveis com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW 
e das instalações de refinação de óleo 
mineral e de gás à luz das melhores 
técnicas disponíveis, desenvolvidas em 
conformidade com a Directiva 
2010/75/UE e com a Directiva 2008/1/CE. 
Se a avaliação identificar discrepâncias 
significativas entre os níveis efectivos de 
eficiência energética dessas instalações e 
os níveis de eficiência energética 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis relevantes, a 
Comissão propõe que, se for caso disso, 
sejam estabelecidos requisitos para a 
melhoria dos níveis de eficiência 
energética dessas instalações, ou que a 
utilização dessas técnicas seja, no futuro, 
uma condição para o licenciamento de 
novas instalações e para a revisão 
periódica das licenças das instalações 
existentes.

Suprimido

Or. en

Alteração 1522
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A avaliação pela Comissão do primeiro 
relatório complementar deve incluir uma 
avaliação dos níveis de eficiência 
energética das instalações existentes, e 
das novas instalações, de queima de 
combustíveis com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW 
e das instalações de refinação de óleo 
mineral e de gás à luz das melhores 
técnicas disponíveis, desenvolvidas em 
conformidade com a Directiva 
2010/75/UE e com a Directiva 2008/1/CE. 
Se a avaliação identificar discrepâncias 
significativas entre os níveis efectivos de 
eficiência energética dessas instalações e 
os níveis de eficiência energética 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis relevantes, a 
Comissão propõe que, se for caso disso, 
sejam estabelecidos requisitos para a 
melhoria dos níveis de eficiência 
energética dessas instalações, ou que a 
utilização dessas técnicas seja, no futuro, 
uma condição para o licenciamento de 
novas instalações e para a revisão 
periódica das licenças das instalações 
existentes.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Afin de garantir la réalisation des investissements programmés pour la période 2013-2020, il 
est nécessaire de maintenir la stabilité des règles relatives au système ETS, qui viennent à 
peine d’être transposées en droit national. Modifier ces règles à ce stade risque de miner la 
confiance de tous les acteurs et sera nuisible à la crédibilité et l’efficacité du système. Par 
conséquent, le considérant 34 et l’article 19, paragraphe 5 devraient être supprimés. Par 
ailleurs, la directive Efficacité énergétique ne devrait pas empiéter sur les dispositions de la 
directive relative aux émissions industrielles. IED vise à limiter les émissions polluantes dans 
l’air, l’eau et le sol. Elle donne aux Etats membres la possibilité de ne pas imposer 
d’exigences en matière d’efficacité énergétique pour les installations émettant du dioxide de 
carbone dans le cadre des activités répertoriées à l’annexe I de la directive ETS. Afin de 
respecter cette disposition, il serait nécessaire de supprimer l’article 19, paragraphe 5.
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Alteração 1523
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A avaliação pela Comissão do primeiro 
relatório complementar deve incluir uma 
avaliação dos níveis de eficiência 
energética das instalações existentes, e 
das novas instalações, de queima de 
combustíveis com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW 
e das instalações de refinação de óleo 
mineral e de gás à luz das melhores 
técnicas disponíveis, desenvolvidas em 
conformidade com a Directiva 
2010/75/UE e com a Directiva 2008/1/CE. 
Se a avaliação identificar discrepâncias 
significativas entre os níveis efectivos de 
eficiência energética dessas instalações e 
os níveis de eficiência energética 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis relevantes, a 
Comissão propõe que, se for caso disso, 
sejam estabelecidos requisitos para a 
melhoria dos níveis de eficiência 
energética dessas instalações, ou que a 
utilização dessas técnicas seja, no futuro, 
uma condição para o licenciamento de 
novas instalações e para a revisão 
periódica das licenças das instalações 
existentes.

Suprimido

Or. en

Justificação

A possibilidade de introdução, após 2014, de rigorosos preceitos de eficiência energética 
segundo o modelo das "Melhores Tecnologias Disponíveis" (MTD) nas centrais térmicas de 
produção de electricidade constitui um exemplo de dupla regulação, uma vez que entra em 
conflito com legislação comunitária já existente. A nova Directiva 2010/75/UE relativa às 
emissões industriais, aprovada em 2010, criou disposições para regular estes aspectos.
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Alteração 1524
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A avaliação pela Comissão do primeiro 
relatório complementar deve incluir uma 
avaliação dos níveis de eficiência 
energética das instalações existentes, e das 
novas instalações, de queima de 
combustíveis com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW e 
das instalações de refinação de óleo 
mineral e de gás à luz das melhores 
técnicas disponíveis, desenvolvidas em 
conformidade com a Directiva 2010/75/UE 
e com a Directiva 2008/1/CE. Se a 
avaliação identificar discrepâncias 
significativas entre os níveis efectivos de 
eficiência energética dessas instalações e 
os níveis de eficiência energética 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis relevantes, a Comissão 
propõe que, se for caso disso, sejam 
estabelecidos requisitos para a melhoria 
dos níveis de eficiência energética dessas 
instalações, ou que a utilização dessas 
técnicas seja, no futuro, uma condição para 
o licenciamento de novas instalações e para 
a revisão periódica das licenças das 
instalações existentes.

A avaliação pela Comissão do primeiro 
relatório complementar deve incluir uma 
avaliação dos níveis de eficiência 
energética das instalações existentes, e das 
novas instalações, de queima de 
combustíveis com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW e 
das instalações de refinação de óleo 
mineral e de gás à luz das melhores 
técnicas disponíveis, desenvolvidas em 
conformidade com a Directiva 2010/75/UE 
e com a Directiva 2008/1/CE. Se a 
avaliação identificar discrepâncias 
significativas entre os níveis efectivos de 
eficiência energética dessas instalações e 
os níveis de eficiência energética 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis relevantes, a Comissão 
propõe, até 31 de Dezembro de 2015, que, 
se for caso disso, sejam estabelecidos 
requisitos para a melhoria dos níveis de 
eficiência energética dessas instalações, ou 
que a utilização dessas técnicas seja, no 
futuro, uma condição para o licenciamento 
de novas instalações e para a revisão 
periódica ou actualização das licenças das
instalações existentes.

Or. en

Justificação

Esta data coaduna-se com o disposto na Directiva 2010/75/UE relativa às emissões 
industriais.

Alteração 1525
Britta Thomsen
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Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A avaliação pela Comissão do primeiro 
relatório complementar deve incluir uma 
avaliação dos níveis de eficiência 
energética das instalações existentes, e das 
novas instalações, de queima de 
combustíveis com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW e 
das instalações de refinação de óleo 
mineral e de gás à luz das melhores 
técnicas disponíveis, desenvolvidas em 
conformidade com a Directiva 2010/75/UE 
e com a Directiva 2008/1/CE. Se a 
avaliação identificar discrepâncias 
significativas entre os níveis efectivos de 
eficiência energética dessas instalações e 
os níveis de eficiência energética 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis relevantes, a Comissão 
propõe que, se for caso disso, sejam 
estabelecidos requisitos para a melhoria 
dos níveis de eficiência energética dessas 
instalações, ou que a utilização dessas 
técnicas seja, no futuro, uma condição para 
o licenciamento de novas instalações e para 
a revisão periódica das licenças das 
instalações existentes.

A avaliação pela Comissão do primeiro 
relatório complementar deve incluir uma 
avaliação dos níveis de eficiência 
energética das instalações existentes, e das 
novas instalações, de queima de 
combustíveis com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW e 
das instalações de refinação de óleo 
mineral e de gás à luz das melhores 
técnicas disponíveis, desenvolvidas em 
conformidade com a Directiva 2010/75/UE 
e com a Directiva 2008/1/CE. Se a 
avaliação identificar discrepâncias 
significativas entre os níveis efectivos de 
eficiência energética dessas instalações e 
os níveis de eficiência energética 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis relevantes, a Comissão 
propõe que, até 31 de Dezembro de 2015, 
sejam estabelecidos requisitos para a 
melhoria dos níveis de eficiência 
energética dessas instalações, ou que a 
utilização dessas técnicas seja, no futuro, 
uma condição para o licenciamento de 
novas instalações e para a revisão periódica 
das licenças das instalações existentes.

Or. en

Alteração 1526
Edit Herczog

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A avaliação pela Comissão do primeiro 
relatório complementar deve incluir uma 
avaliação dos níveis de eficiência 
energética das instalações existentes, e das 

A avaliação pela Comissão do primeiro 
relatório complementar deve incluir uma 
avaliação dos níveis de eficiência
energética das instalações existentes, e das 
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novas instalações, de queima de 
combustíveis com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW e 
das instalações de refinação de óleo 
mineral e de gás à luz das melhores 
técnicas disponíveis, desenvolvidas em 
conformidade com a Directiva 2010/75/UE 
e com a Directiva 2008/1/CE. Se a 
avaliação identificar discrepâncias 
significativas entre os níveis efectivos de 
eficiência energética dessas instalações e 
os níveis de eficiência energética 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis relevantes, a Comissão 
propõe que, se for caso disso, sejam 
estabelecidos requisitos para a melhoria 
dos níveis de eficiência energética dessas 
instalações, ou que a utilização dessas 
técnicas seja, no futuro, uma condição para 
o licenciamento de novas instalações e para 
a revisão periódica das licenças das 
instalações existentes.

novas instalações, de queima de 
combustíveis com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW à 
luz das melhores técnicas disponíveis, 
desenvolvidas em conformidade com a 
Directiva 2010/75/UE e com a Directiva 
2008/1/CE. Se a avaliação identificar 
discrepâncias significativas entre os níveis 
efectivos de eficiência energética dessas 
instalações e os níveis de eficiência 
energética associados à aplicação das 
melhores técnicas disponíveis relevantes, a 
Comissão propõe que, se for caso disso, 
sejam estabelecidos requisitos para a 
melhoria dos níveis de eficiência 
energética dessas instalações, ou que a 
utilização dessas técnicas seja, no futuro, 
uma condição para o licenciamento de 
novas instalações e para a revisão periódica 
das licenças das instalações existentes.

Or. en

Alteração 1527
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A avaliação pela Comissão do primeiro 
relatório complementar deve incluir uma 
avaliação dos níveis de eficiência 
energética das instalações existentes, e das 
novas instalações, de queima de 
combustíveis com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW e 
das instalações de refinação de óleo 
mineral e de gás à luz das melhores 
técnicas disponíveis, desenvolvidas em 
conformidade com a Directiva 2010/75/UE 
e com a Directiva 2008/1/CE. Se a 
avaliação identificar discrepâncias 

A avaliação pela Comissão do primeiro 
relatório complementar deve incluir uma 
avaliação dos níveis de eficiência 
energética das instalações existentes, e das 
novas instalações, de queima de 
combustíveis com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW e 
das instalações de refinação de óleo 
mineral e de gás à luz das melhores 
técnicas disponíveis, desenvolvidas em 
conformidade com a Directiva 2010/75/UE 
e com a Directiva 2008/1/CE. Se a 
avaliação identificar discrepâncias 
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significativas entre os níveis efectivos de 
eficiência energética dessas instalações e 
os níveis de eficiência energética 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis relevantes, a Comissão 
propõe que, se for caso disso, sejam 
estabelecidos requisitos para a melhoria 
dos níveis de eficiência energética dessas 
instalações, ou que a utilização dessas 
técnicas seja, no futuro, uma condição para 
o licenciamento de novas instalações e 
para a revisão periódica das licenças das 
instalações existentes.

significativas entre os níveis efectivos de 
eficiência energética dessas instalações e 
os níveis de eficiência energética 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis relevantes, a Comissão 
propõe que, se for caso disso, sejam 
estabelecidos requisitos para a melhoria 
dos níveis de eficiência energética dessas 
instalações, ou que a utilização dessas 
técnicas seja, no futuro, uma condição para 
o licenciamento de novas instalações.

Or. en

Alteração 1528
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A avaliação pela Comissão do primeiro 
relatório complementar deve incluir uma 
avaliação dos níveis de eficiência 
energética das instalações existentes, e das 
novas instalações, de queima de 
combustíveis com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW e 
das instalações de refinação de óleo 
mineral e de gás à luz das melhores 
técnicas disponíveis, desenvolvidas em 
conformidade com a Directiva 2010/75/UE 
e com a Directiva 2008/1/CE. Se a 
avaliação identificar discrepâncias 
significativas entre os níveis efectivos de 
eficiência energética dessas instalações e 
os níveis de eficiência energética 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis relevantes, a Comissão 
propõe que, se for caso disso, sejam 
estabelecidos requisitos para a melhoria 
dos níveis de eficiência energética dessas 
instalações, ou que a utilização dessas 

A avaliação pela Comissão do primeiro 
relatório complementar deve incluir uma 
avaliação dos níveis de eficiência 
energética das instalações existentes, e das 
novas instalações, de queima de 
combustíveis com uma potência térmica 
nominal total igual ou superior a 50 MW e 
das instalações de refinação de óleo 
mineral e de gás à luz das melhores 
técnicas disponíveis, desenvolvidas em 
conformidade com a Directiva 2010/75/UE 
e com a Directiva 2008/1/CE. Se a 
avaliação identificar discrepâncias 
significativas entre os níveis efectivos de 
eficiência energética dessas instalações e 
os níveis de eficiência energética 
associados à aplicação das melhores 
técnicas disponíveis relevantes, a Comissão 
propõe que, se for caso disso, sejam 
estabelecidos requisitos para a melhoria 
dos níveis de eficiência energética dessas 
instalações.
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técnicas seja, no futuro, uma condição 
para o licenciamento de novas instalações 
e para a revisão periódica das licenças das 
instalações existentes.

Or. de

Justificação

A Comissão, que não é responsável pelos procedimentos de autorização, passaria, ao abrigo 
da abordagem aqui proposta, a influir indirectamnete nos procedimentos. Por outro lado, tal 
representa uma ingerência exagerada nas possibilidades de planeamento económico das 
instalações existentes.

Alteração 1529
Sari Essayah

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve também acompanhar o 
impacto da aplicação da presente directiva 
na Directiva 2003/87/CE, na Directiva 
2009/28/CE e na Directiva 2010/31/CE.

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 1530
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 2



PE475.997v01-00 36/104 AM\884003PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve também acompanhar o 
impacto da aplicação da presente directiva 
na Directiva 2003/87/CE, na Directiva 
2009/28/CE e na Directiva 2010/31/CE.

A Comissão deve também acompanhar o 
impacto da aplicação da presente directiva 
na Directiva 2003/87/CE, na Directiva 
2009/28/CE e na Directiva 2010/31/CE. Se 
a Comissão entender que são necessárias 
medidas de ajustamento, tais medidas não 
deverão interferir com a aplicação da 
Directiva 2003/87/CE, da Directiva 
2009/28/CE e da Directiva 2010/31/CE.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1531
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve também acompanhar o 
impacto da aplicação da presente directiva 
na Directiva 2003/87/CE, na Directiva 
2009/28/CE e na Directiva 2010/31/CE.

A Comissão deve também acompanhar o 
impacto da aplicação da presente directiva 
na Directiva 2009/28/CE e na Directiva 
2010/31/CE.

Or. en

Alteração 1532
Bendt Bendtsen

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Especificamente no caso da Directiva 
2003/87/CE (RCLE), os 
Estados-Membros comunicarão as 
informações que serão utilizadas pela 
Comissão para proceder ao 
acompanhamento do impacto sobre o 
RCLE.
O processo de acompanhamento da 
Comissão no que diz respeito ao RCLE 
deve ter lugar, a fim de "manter nesse 
regime os incentivos que compensam os 
investimentos hipocarbónicos e preparar 
os sectores RCLE para as inovações 
necessárias no futuro", tal como consta 
da avaliação de impacto e do 
considerando (34).
Será necessário ponderar medidas 
apropriadas para o efeito, incluindo o 
redimensionamento do RCLE mediante a 
reserva do número correspondente de 
licenças de emissão no total de licenças a 
leiloar no período 2013-2020, tal como 
também consta do estudo de impacto.
Os princípios subjacentes a estas medidas 
serão os seguintes:
Se a supervisão prevista no artigo 19.º, 
n.º 4, demonstrar que o impacto sobre o 
RCLE assume a forma de um 
significativo abaixamento do preço das 
quotas de CO2 em comparação com as 
expectativas criadas pelo «Roteiro de 
Transição para uma Economia 
Hipocarbónica», a Comissão analisará a 
necessidade de pôr de lado um número 
correspondente de licenças do total a 
leiloar durante o período de 2013 a 2020. 
As regras para o número de licenças a 
retirar devem ser decididas no âmbito de 
uma proposta legislativa, que deverá ser 
apresentada antes do final de 2013. O 
número de licenças a retirar será 
calculado por via da redução do número 
que os Estados-Membros levam a leilão 
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(Directiva RCLE, artigo 10.º, n.º 1) 
dividido pelos Estados-Membros de forma 
análoga à prevista no artigo 10.º, n.º 2, da 
Directiva RCLE.

Or. en

Justificação

É urgente e necessário garantir a existência de um mecanismo a que se possa recorrer, caso 
a DEE desencadeie impactos negativos no RCLE. A Comissão deve, assim, encetar o 
processo de estabelecimento de normas sobre como e quando se deve pôr de parte um 
determinado número de licenças e avaliar o impacto da eventual sobrecarga e da partilha de 
esforços entre os Estados-Membros.

Alteração 1533
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 19 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O mais tardar seis meses após a 
entrada em vigor da presente Directiva, a 
Comissão adoptará um Regulamento que 
altere o Regulamento referido no artigo 
10.º, n.º 4, da Directiva 2003/87/CE, a fim 
de reduzir o número de licenças, no 
mínimo, em 1,4 mil milhões, mantendo, 
quer os incentivos ao investimento em 
medidas de eficiência energética e 
tecnologias hipocarbónicas, quer o nível 
de ambição previsto na Directiva 
2003/87/CE.

Or. en

Justificação

Há necessidade de ajustar o RCLE aos impactos decorrentes da recessão económica, que 
afecta a escassez a longo prazo das licenças de emissão, a fim de manter os incentivos ao 
investimento em medidas de eficiência energética e em tecnologias hipocarbónicas nas 
instalações abrangidas pelo próprio RCLE. Impõe-se igualmente compensar a diminuição da 
procura de licenças RCLE que decorrerá da aplicação da presente Directiva, em ordem a 
fazer regressar o mecanismo de preços aos níveis previstos no estudo de impacto que serviu 
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de base à decisão de elaborar a Directiva 2003/87/CE.

Alteração 1534
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
apresenta a avaliação a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 2, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, seguida, se necessário, de 
uma proposta legislativa que fixe 
objectivos nacionais obrigatórios.

Suprimido

Or. en

Alteração 1535
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
apresenta a avaliação a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 2, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, seguida, se necessário, de 
uma proposta legislativa que fixe 
objectivos nacionais obrigatórios.

7. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
apresenta a avaliação a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 2, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, seguida, se necessário, de 
propostas para outras medidas. A 
avaliação tem também como base a 
avaliação do primeiro relatório anual 
previsto no n. º 1.

Or. en

Alteração 1536
Fiona Hall

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
apresenta a avaliação a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 2, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, seguida, se necessário, de 
uma proposta legislativa que fixe 
objectivos nacionais obrigatórios.

7. Até 30 Junho de 2013, a Comissão 
apresenta a avaliação a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 2, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, acompanhada, se necessário, 
de uma proposta legislativa que fixe outras
medidas e objectivos nacionais 
obrigatórios.

Or. en

Alteração 1537
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
apresenta a avaliação a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 2, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, seguida, se necessário, de 
uma proposta legislativa que fixe
objectivos nacionais obrigatórios.

7. Até Dezembro de 2016, a Comissão 
apresenta a avaliação a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 2, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, seguida, se necessário, de 
uma proposta legislativa que preveja 
medidas adicionais.

Or. en

Justificação

Deverá dar-se tempo suficiente à verificação do sucesso da aplicação da presente Directiva. 
De acordo com a avaliação a realizar, a Comissão deverá propor medidas adicionais em 
2016, caso sejam necessárias, para se alcançar o objectivo europeu de uma melhoria de 20% 
em termos de eficiência energética até 2020.

Alteração 1538
Markus Pieper, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jolanta Emilia Hibner, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
apresenta a avaliação a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 2, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, seguida, se necessário, de 
uma proposta legislativa que fixe 
objectivos nacionais obrigatórios.

7. Até 31 Dezembro de 2013, a Comissão 
apresenta a avaliação a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 2, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, seguida, se necessário, de 
uma proposta legislativa que fixe 
objectivos nacionais obrigatórios.

Or. en

Alteração 1539
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
apresenta a avaliação a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 2, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, seguida, se necessário, de 
uma proposta legislativa que fixe 
objectivos nacionais obrigatórios.

7. Até 30 Março 2016, a Comissão 
apresenta a avaliação a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 2, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, seguida, se necessário, de 
uma proposta legislativa que fixe 
objectivos nacionais obrigatórios.

Or. de

Justificação

Se a directiva só tem de ser transposta em 2013, a Comissão não pode seriamente verificar, 
já em meados de 2014, se as medidas nacionais, associadas às medidas adicionais aqui 
previstas, serão suficientes para atingir a meta global da UE. Seria objectivamente 
impossível.

Alteração 1540
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 8 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

8. Até 30 de Junho de 2018, a Comissão 8. Até 30 Junho de 2017, a Comissão 
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apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a aplicação 
do artigo 6.º. Esse relatório será seguido, se 
necessário, de uma proposta legislativa 
para uma ou mais das seguintes 
finalidades:

apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a aplicação 
do artigo 6.º. Esse relatório será seguido, se 
necessário, de uma proposta legislativa 
para uma ou mais das seguintes 
finalidades:

Or. en

Alteração 1541
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 8 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

8. Até 30 de Junho de 2018, a Comissão 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a aplicação 
do artigo 6.º. Esse relatório será seguido, se 
necessário, de uma proposta legislativa 
para uma ou mais das seguintes 
finalidades:

8. Até 30 Junho de 2016, a Comissão 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a aplicação 
do artigo 6.º. Esse relatório será seguido, se 
necessário, de uma proposta legislativa 
para uma ou mais das seguintes 
finalidades:

Or. en

Alteração 1542
Francisco Sosa Wagner

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 8 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

8. Até 30 de Junho de 2018, a Comissão 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a aplicação 
do artigo 6.º. Esse relatório será seguido, se 
necessário, de uma proposta legislativa 
para uma ou mais das seguintes 
finalidades:

8. Até 30 Junho de 2016, a Comissão 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a aplicação 
do artigo 6.º. Esse relatório será seguido, se 
necessário, de uma proposta legislativa 
para uma ou mais das seguintes 
finalidades:

Or. en
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Justificação

A justificação da presente alteração reside no facto de ter de se proceder a uma revisão mais 
cedo do artigo 6.º, a fim de se concretizar o objectivo para 2020.

Alteração 1543
Ivo Belet

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 8 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Alterar a taxa de poupança prevista no 
artigo 6.º, n.º 1;

a) Manter inalterada ou redefinir a taxa 
de poupança prevista no artigo 6.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 1544
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Até 30 de Junho de 2018, a Comissão 
avalia os progressos realizados pelos 
Estados-Membros no sentido de eliminar 
os obstáculos regulamentares e não 
regulamentares referidos no artigo 15.º, 
n.º 1; esta avaliação será seguida, se 
necessário, de uma proposta legislativa.

9. Até 30 Junho de 2017, a Comissão 
avalia os progressos realizados pelos 
Estados-Membros no sentido de eliminar 
os obstáculos regulamentares e não 
regulamentares referidos no artigo 15.º, 
n.º 1; esta avaliação será seguida, se 
necessário, de uma proposta legislativa.

Or. en

Alteração 1545
Francisco Sosa Wagner

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 9
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Texto da Comissão Alteração

9. Até 30 de Junho de 2018, a Comissão 
avalia os progressos realizados pelos 
Estados-Membros no sentido de eliminar 
os obstáculos regulamentares e não 
regulamentares referidos no artigo 15.º, 
n.º 1; esta avaliação será seguida, se 
necessário, de uma proposta legislativa.

9. Até 30 Junho de 2016, a Comissão 
avalia os progressos realizados pelos 
Estados-Membros no sentido de eliminar 
os obstáculos regulamentares e não 
regulamentares referidos no artigo 15.º, 
n.º 1; esta avaliação será seguida, se 
necessário, de uma proposta legislativa.

Or. en

Justificação

A justificação da presente alteração reside no facto de ter de se avaliar mais cedo a 
eliminação dos obstáculos, a fim de se concretizar o objectivo para 2020.

Alteração 1546
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Até 30 de Junho de 2018, a Comissão 
avalia os progressos realizados pelos 
Estados-Membros no sentido de eliminar 
os obstáculos regulamentares e não 
regulamentares referidos no artigo 15.º, 
n.º 1; esta avaliação será seguida, se 
necessário, de uma proposta legislativa.

9. Até 30 de Junho de 2018, a Comissão 
avalia os progressos realizados pelos 
Estados-Membros no sentido de eliminar 
os obstáculos regulamentares e não 
regulamentares referidos no artigo 15.º, 
n.º 1; esta avaliação será seguida, se 
necessário, de recomendações.

Or. en

Alteração 1547
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de directiva
Artigo 19 – parágrafo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. Se o preço do carbono baixar em 
consequência das novas medidas previstas 
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na presente Directiva, a Comissão 
encetará acções suplementares, como a 
retirada de licenças do mercado, para 
garantir que o regime de comércio de 
licenças de emissão funcione de maneira 
idêntica àquela em que teria funcionado 
na ausência do conjunto de medidas extra 
e segundo o propósito original de criar 
incentivos ao investimento em eficiência 
energética e em fontes renováveis.

Or. en

Alteração 1548
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A
Revisão

A Comissão, assistida pelo comité 
instituído pelo artigo 20.º, avaliará a 
presente directiva até 1 de Janeiro de 
2018, o mais tardar, à luz da experiência 
obtida e dos progressos efectuados 
durante a sua aplicação e, se necessário, 
apresentará propostas.

Or. ro

Alteração 1549
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 
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e administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva até [12 
meses após a entrada em vigor da presente 
directiva], o mais tardar. Devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

e administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva até [24
meses após a entrada em vigor da presente 
directiva], o mais tardar. Devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

Or. de

Justificação

Devem ser fixados objectivos realistas.

Alteração 1550
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva até [12
meses após a entrada em vigor da presente 
directiva], o mais tardar. Devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva até [24
meses após a entrada em vigor da presente 
directiva], o mais tardar. Devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

Or. ro

Alteração 1551
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva
Artigo 22-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
Alterações à Directiva 2003/87/CE
Ao artigo 9.º da Directiva 2003/87/CE é 
aditado o seguinte parágrafo após o 
segundo parágrafo:
"A partir de 2014, o factor de redução 
linear será 2,25%."

Or. en

Justificação

O factor linear do tecto RCLE deve ser ajustado às medidas de eficiência energética, bem 
como ao objectivo da UE em termos climáticos de reduzir em, pelo menos, 80% as emissões 
comunitárias de gases com estufa até 2050. A percentagem de 2,25 % representa uma 
redução linear com base nas percentagens das emissões dos sectores abrangidos pelo RCLE 
em 2050, tal como consta do Roteiro da Comissão para o Clima até 2050.

Alteração 1552
Kathleen Van Brempt

Proposta de directiva
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A

Ao artigo 9.º da Directiva 2003/87/CE é 
aditado o seguinte parágrafo após o 
segundo parágrafo: "A partir de 2014 e 
nos anos subsequentes, o factor de 
redução linear referido no primeiro 
parágrafo será 2,43%."

Or. en

Justificação

A presente alteração visa reforçar um incentivo de longo prazo crucial para a eficiência 
energética e o investimento nas tecnologias hipocarbónicas, ao mesmo tempo que uniformiza 
a atribuição anual de licenças RCLE em níveis congruentes com o Roteiro da Comissão de 
transição para uma economia hipocarbónica competitiva em 2050 (COM/2011/0112).
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Alteração 1553
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros são os destinatários 
da presente directiva.

Os Estados-Membros e as instituições, 
organismos, gabinetes e agências da 
União Europeia são os destinatários da 
presente directiva.

Or. ro

Alteração 1554
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo I (novo)

Texto da Comissão

Alteração

ANEXO -I

Objectivos Nacionais de Poupança de Energia

A. Objectivo Nacional de Poupança de Energia em 2020 (em energia primária)

Consumo máximo de energia 
primária em 2020 (Mtep) (1)

Objectivo mínimo de 
poupança de energia –

Redução do consumo de 
energia primária em 
2020 (Mtep) (S2020)

Bélgica 43.55 9.80
Bulgária 18.57 3.20
República Checa (2) 36.50 9.12
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Dinamarca 19.17 0.83
Alemanha (3) (4) 241.16 58.69 
Estónia 4.89 0.71
Irlanda 15.92 2.75
Grécia 33.26 2.70
Espanha (4) 131.71 31.12
França (3) (4) 211.50 64.88 (5)
Itália (3) (4) 159.82 48.97 (5)
Chipre 2.31 0.46
Letónia 6.16 0.67
Lituânia 8.56 1.14
Luxemburgo 5.40 0.20
Hungria 26.67 2.96
Malta 0.70 0.24
Países Baixos (2) (4) 57.99 17.75 (5)
Áustria 29.20 7.16
Polónia (4) 91.71 18.12
Portugal 24.01 6.00
Roménia 40.07 10.00
Eslovénia (2) 7.02 1.76
República Checa 18.51 1.65
Finlândia 33.17 4.21
Suécia 43.01 12.80 (5)
Reino Unido (2)(4) 163.43 50.04 (5)

UE 1474 368

sendo
S2020 = a poupança energética desse 
Estado-Membro em 2020
(1) Todos os objectivos em matéria de 
poupança energética baseiam-se nos dados 
apresentados pelos próprios Estados-Membros 
nos respectivos Programas Nacionais de 
Reforma (PNR) em Abril de 2011, excepto no 
caso dos países assinalados com a nota (2), 
que não apresentaram quaisquer objectivos de 
poupança energética no âmbito dos seus PNR.
(2) Estado-Membros que não apresentaram 
quaisquer objectivos de poupança energética 
nos seus PNR.  Os objectivos destes quatro 
Estados-Membros são definidos directamente 
a partir da metodologia utilizada para a 
determinação do objectivo da UE em matéria 
de poupança energética, que corresponde a 
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20% de redução relativamente às projecções 
de 2007. 
(3)DE: o objectivo foi corrigido, de forma a ter 
em conta o "Energiekonzept" alemão, que 
estabelece uma meta de redução de 20% de 
energia primária em relação a 2008; FR: o 
objectivo foi corrigido, de forma a ter em 
conta o factor de conversão 1,63 entre o 
consumo e o consumo de energia primária; 
IT: o objectivo foi corrigido, de forma a ter em 
conta as projecções imprecisas elaboradas ao 
abrigo das projecções PRIMES para 2007. 
(4) O fosso de 47,45 Mtep entre o objectivo 
estimado da UE para 2020 (soma dos 
objectivos nacionais após as correcções) e o 
grande objectivo da UE – que pressupõe uma 
redução do consumo de energia primária na 
UE de, pelo menos, 368 Mtep em 2020 – foi 
também distribuído em partes iguais pelos 
Estados-Membros que consumirão mais do 
que 50 Mtep de energia primária em 2020. Há 
sete Estados-Membros que deverão, por 
conseguinte, fazer um esforço suplementar de 
redução de 4,3% no seu consumo de energia 
em 2020.
(5) Estado-Membro que tem de fazer um 
esforço acrescido no que diz respeito ao seu 
consumo de energia primária em 2020, para 
além do valor fixo de -20% de redução 
calculado com base nas projecções PRIMES 
para 2007. 

B. Trajectória indicativa
A trajectória indicativa referida no 
artigo 3.º, n.º 2, deve respeitar o 
seguinte caminho, com vista à 
consecução do objectivo de poupança 
de energia primária de cada 
Estado-Membro para 2020:
25%* (S2020), em 2014; 
50%* (S2020), em 2016; 
75%* (S2020), em 2018; 
sendo:
S2020 = economia de energia para 
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esse Estado-Membro em 2020, tal 
como figura na coluna da direita da 
tabela constante da Parte A.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros fixaram metas de poupança energética nos seus Programas Nacionais 
de Reforma e/ou a nível nacional. A diferença entre o objectivo estimado da UE para 2020 
(que corresponde à soma dos objectivos nacionais) e o grande objectivo da UE – que 
pressupõe uma redução do consumo de energia primária em toda a União de, pelo menos, 
368 Mtep em 2020 – foi também distribuído em partes iguais (-4,3%) pelos sete maiores 
consumidores de energia. Para garantir que os objectivos de poupança para 2020 sejam 
alcançados, os Estados-Membros devem trabalhar no sentido de uma trajectória indicativa 
que indique o caminho para a concretização dos seus objectivos. Será ele que permitirá que a 
Comissão proceda ao controlo e à verificação indispensáveis à materialização do objectivo 
global de poupança energética da UE. O relator entende que essa trajectória poderia ser 
linear.

Alteração 1555
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Anexo I (novo)

Texto da Comissão

Alteração

ANEXO -I

Objectivos Nacionais de Poupança de Energia

A. Objectivo Nacional de Poupança de Energia em 2020 (em energia primária)

Objectivo 
mínimo de 

poupança de 
energia –

Redução do 
consumo de 

Objectivo 
mínimo de 

poupança de 
energia –

Redução do 
consumo de 

Objectivo 
mínimo de 

poupança de 
energia –

Redução do 
consumo de 
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energia 
primária em 
2020 (Mtep)

energia 
primária em 
2025 (Mtep)

energia 
primária em 
2030 (Mtep)

Bélgica ad ad ad

Bulgária ad ad ad

República 
Checa

ad ad ad

Dinamarca ad ad ad

Alemanha ad ad ad

Estónia ad ad ad

Irlanda ad ad ad

Grécia ad ad ad

Espanha ad ad ad

França ad ad ad

Itália ad ad ad

Chipre ad ad ad

Letónia ad ad ad

Lituânia ad ad ad

Luxemburgo ad ad ad

Hungria ad ad ad

Malta ad ad ad

Países Baixos ad ad ad

Áustria ad ad ad

Polónia ad ad ad

Portugal ad ad ad

Roménia ad ad ad

Eslovénia ad ad ad

República 
Checa

ad ad ad

Finlândia ad ad ad

Suécia ad ad ad

Reino Unido ad ad ad

UE 368 ad ad
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A abreviatura «ad» significa «a determinar».

Or. en

Alteração 1556
Fiona Hall, Corine Lepage

Proposta de directiva
Anexo I (novo)

Texto da Comissão

Alteração

ANEXO -I

Níveis nacionais de consumo de energia primária em 2020 indispensáveis à observância de 
um nível de poupança energética na UE correspondente a 20%

Os Estados-Membros tomarão como referência os seguintes valores, ao definirem os 
objectivos constantes no artigo 3.º, n.º 1. Qualquer Estado-Membro que apresente um 
objectivo que se desvie do valor indicado na tabela deve apresentar uma justificação 
fundamentada. 

Estado-Membro Consumo de energia primária, em Mtep

2007 Projecção 
para 2020

-20% Redução em 
termos 

absolutos

Bélgica 50,2 53,4 42,7 10,7 

Bulgária 19,3 21,8 17,4 4,4 

República Checa 43,6 45,6 36,5 9,1 

Dinamarca 20,2 20,0 16,0 4,0 

Alemanha 314,9 299,9 239,9 60,0 

Estónia 5,9 5,6 4,5 1,1 

Irlanda 15,8 18,7 14,9 3,7 

Grécia 32,6 36,0 28,8 7,2 
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Espanha 138,9 162,8 130,3 32,6 

França 254,8 276,4 221,1 55,3 

Itália 173,3 208,8 167,0 41,8 

Chipre 2,7 2,8 2,2 0,6 

Letónia 4,7 6,8 5,5 1,4 

Lituânia 7,8 9,7 7,8 1,9 

Luxemburgo 4,6 5,6 4,5 1,1 

Hungria 24,7 29,6 23,7 5,9 

Malta 0,9 0,9 0,7 0,2 

Países Baixos 70,3 75,7 60,6 15,1 

Áustria 32,0 36,4 29,1 7,3 

Polónia 93,1 109,8 87,9 22,0 

Portugal 23,8 30,0 24,0 6,0 

Roménia 37,5 50,1 40,1 10,0 

Eslovénia 7,0 8,8 7,0 1,8 

República Checa 16,8 20,3 16,3 4,1 

Finlândia 36,2 37,4 29,9 7,5 

Suécia 48,1 55,8 44,6 11,2 

Reino Unido 212,2 213,5 170,8 42,7 

UE27 1692,0 1842,1 1473,6 368,4 

Or. en

Justificação

O objectivo da UE em matéria de poupança energética para 2020 foi obtido mediante a 
aplicação de um redução de 20% dos níveis previstos de consumo de energia primária em 
2020. A tabela «supra» aplica o mesmo método às projecções dos níveis de consumo de 
energia primária por Estado-Membro. O modelo usado para obter a projecção do consumo 
de referência tem em conta o efeito dos estímulos do desenvolvimento macro-económico no 
consumo energético. Os níveis de consumo para 2020 que daqui resultam representam, 
portanto, as parcelas do esforço equitativo exigido a cada Estado-Membro para cumprir os 
objectivos da presente Directiva, tal como constam do artigo 1.º.

Alteração 1557
Francisco Sosa Wagner

Proposta de directiva
Anexo I (novo)
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Texto da Comissão

Alteração

ANEXO -I

Estado-Membro Consumo de energia 
primária em 2007

Consumo de energia 
primária em 2020

Bélgica 50.2 40.2

Bulgária 19.3 15.4

República Checa 43.6 34.9

Dinamarca 20.2 16.2

Alemanha 314.9 251.9

Estónia 5.9 4.7

Irlanda 15.8 12.6

Grécia 32.6 26.1

Espanha 138.9 111.1

França 254.8 203.8

Itália 173.3 138.6

Chipre 2.7 2.2

Letónia 4.7 3.8

Lituânia 7.8 6.2

Luxemburgo 4.6 3.7

Hungria 24.7 19.8

Malta 0.9 0.7

Países Baixos 70.3 56.2

Áustria 32.0 25.6

Polónia 93.1 74.5

Portugal 23.8 19.0

Roménia 37.5 30.0

Eslovénia 7.0 5.6

República Checa 16.8 13.4
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Finlândia 36.2 29.0

Suécia 48.1 38.5

Reino Unido 212.2 169.8

UE 1691.9 1353.5

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros tomarão como referência estes valores, ao definirem os objectivos 
constantes no artigo 3.º, n.º 1. Qualquer Estado-Membro que apresente um objectivo que se 
desvie do valor indicado na tabela deve apresentar uma justificação fundamentada.

Alteração 1558
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Anexo I (novo)

Texto da Comissão

Alteração

ANEXO –I

Objectivos Nacionais de Poupança de Energia

Consumo de energia primária, em Mtep
Estado-Membro 2007 Projecção para 

2020
Valor da redução Redução em 

termos absolutos

Bélgica 50,2 53,4 ad ad

Bulgária 19,3 21,8 ad ad

República Checa 43,6 45,6 ad ad

Dinamarca 20,2 20,0 ad ad

Alemanha 314,9 299,9 ad ad

Estónia 5,9 5,6 ad ad

Irlanda 15,8 18,7 ad ad

Grécia 32,6 36,0 ad ad
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Espanha 138,9 162,8 ad ad

França 254,8 276,4 ad ad

Itália 173,3 208,8 ad ad

Chipre 2,7 2,8 ad ad

Letónia 4,7 6,8 ad ad

Lituânia 7,8 9,7 ad ad

Luxemburgo 4,6 5,6 ad ad

Hungria 24,7 29,6 ad ad

Malta 0,9 0,9 ad ad

Países Baixos 70,3 75,7 ad ad

Áustria 32,0 36,4 ad ad

Polónia 93,1 109,8 ad ad

Portugal 23,8 30,0 ad ad

Roménia 37,5 50,1 ad ad

Eslovénia 7,0 8,8 ad ad

República Checa 16,8 20,3 ad ad

Finlândia 36,2 37,4 ad ad

Suécia 48,1 55,8 ad ad

Reino Unido 212,2 213,5 ad ad

UE 1691,9 1842,2 ad ad

Or. en

Justificação

A presente alteração apresenta o consumo de energia em 2007 e as projecções do modelo 
PRIMES para 2020. As quadrículas correspondentes às reduções efectivas são deixadas em 
branco, de molde a deixar a porta aberta ao debate sobre o modo de dividir os comentários 
relativos às poupanças energéticas de cada um dos Estados-Membros.

Alteração 1559
Adam Gierek

Proposta de directiva
Anexo I – Parte A – ponto b – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

C é o rácio electricidade/calor C é o rácio entre a electricidade obtida e a 
quantidade total de calor tendo em conta a 
conversão suplementar 

Or. pl

Justificação

Clarificação.

Alteração 1560
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo I – parte 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Os Estados-Membros podem aplicar 
coeficientes distintos, na condição de os 
poderem justificar.

Or. en

Alteração 1561
Paul Rübig

Proposta de directiva
Anexo I – Parte III 

Texto da Comissão Alteração

Ao implementar e aplicar os princípios 
gerais para o cálculo da electricidade 
produzida em cogeração, os 
Estados-Membros devem utilizar as 
orientações circunstanciadas estabelecidas 
pela Decisão 2008/952/CE38.

Ao implementar e aplicar os princípios 
gerais para o cálculo da electricidade 
produzida em cogeração, os Estados 
Membros devem utilizar as orientações 
circunstanciadas estabelecidas no manual 
para a determinação da produção 
combinada de electricidade e calor 
(CEN/CENELEC-CWA 45547) ou nas 
Directrizes para a Aplicação da Directiva 
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Cogeração (2004/8/CE - Março de 2007).

Or. en

Justificação

O método de cálculo baseado na Directiva 2008/952/CE não é suficientemente preciso e não 
disponibiliza os cálculos da equação; eis o motivo por que propomos estas duas orientações, 
que incluem exemplos e métodos de cálculo pormenorizados.

Alteração 1562
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer, Krišjānis Kariņš, Jolanta Emilia Hibner,

Proposta de directiva
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO I-A

Metodologia de cálculo dos objectivos 
nacionais de eficiência energética

Ao propor objectivos nacionais de 
eficiência energética, a Comissão utilizará 
a projecção de referência do consumo de 
energia primária em 2020 que consta do 
modelo Primes 2007 e terá em conta 
parâmetros específicos, como a estrutura 
económica nacional, a posição de partida 
em termos relativos e as condições 
climáticas. É aplicável a seguinte 
metodologia:
Projecção de Referência Primes 2007 
para 2020, em Mtep - 20% de poupança
Os objectivos de redução para 2020 em 
termos absolutos comparados com o nível 
de consumo de energia primária em 2007 
incluem factores de correcção para as 
seguintes categorias:
– um limite máximo de redução para o 
grupo dos nove Estados-Membros com o 
rendimento "per capita" doméstico real 
mais baixo (L9);
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– um limite máximo de redução para o 
grupo de 15 países elegíveis ao abrigo do 
Fundo de Coesão (C15);
– um limite máximo de redução para 
todos os países;
– um limite mínimo de redução para 
qualquer país não elegível ao abrigo do 
Fundo de Coesão (UE-27 menos C15);
– um limite mínimo de redução para 
qualquer país elegível ao abrigo do Fundo 
de Coesão (C15);
– um limite máximo para um aumento 
absoluto no consumo de energia.
Os Estados-Membros podem, em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 1, 
traduzir o seu objectivo de eficiência 
energética expresso em termos de 
reduções absolutas num objectivo de 
intensidade energética relativo ao 
consumo de energia primária expresso em 
toneladas de petróleo por cada milhão de 
euros do seu produto interno bruto, a 
preços de 2005.
_________________
[1] Os países L9 incluem a Bulgária, a 
Roménia, a Letónia, a Polónia, a Estónia, 
a Hungria, a Lituânia, a Eslováquia e a 
República Checa (vide Eurostat, 
"Statistics in Focus", 16/2011).
[2] Países C15: os países L9 mais a 
Eslovénia, Portugal, Malta, a Grécia, 
Chipre e a Espanha.

Or. en

Alteração 1563
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Anexo II – alínea a) – travessão 2-A (novo)



AM\884003PT.doc 61/104 PE475.997v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

– a produção proveniente de instalações 
de incineração dedicadas ao 
processamento de resíduos sólidos 
urbanos, caso a sua eficiência energética 
seja igual ou superior aos limiares 
referidos no Anexo II R1* da Directiva 
2008/98/CE relativa aos resíduos.

Or. en

Alteração 1564
Adam Gierek

Proposta de directiva
Anexo II – alínea b) – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

CHP Eη é a eficiência eléctrica da 
produção em cogeração, definida como a 
produção anual de electricidade em 
cogeração dividida pelo consumo de 
combustível utilizado para a produção da 
soma de calor útil e electricidade num 
processo de cogeração. Quando uma 
unidade de cogeração gerar energia 
mecânica, a quantidade anual de energia 
eléctrica proveniente da cogeração pode ser 
acrescida de um elemento suplementar que 
represente a quantidade de energia eléctrica 
que é equivalente à da energia mecânica. 
Este elemento suplementar não cria um 
direito de emitir garantias de origem nos 
termos do artigo 10.º, n.º 10.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. pl

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Alteração 1565
Adam Gierek

Proposta de directiva
Anexo II – alínea b) – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Ref Eη é o valor de referência da eficiência 
para a produção separada de electricidade.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. pl

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 1566
Paul Rübig

Proposta de directiva
Anexo II – alínea f) – parágrafo 3 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os valores de referência para a 
produção separada de electricidade e de 
calor devem reflectir a carga média das 
instalações de cogeração durante o 
período de referência.

Or. en

Justificação

O aumento da utilização de energias renováveis na produção de electricidade poderia fazer 
com que instalações de elevada eficiência funcionassem em carga parcial. Um tipo de 
funcionamento nessas condições, em carga parcial, levaria a uma diminuição da eficiência 
das instalações. Deverá ser introduzido um factor para o valor de referência da produção 
separada de electricidade, passível de reflectir o funcionamento em carga das instalações de 
produção combinada de calor e electricidade.

Alteração 1567
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de directiva
Anexo III – Título

Texto da Comissão Alteração

Requisitos de eficiência energética para a 
aquisição de produtos, serviços e edifícios 
por organismos públicos

Requisitos de eficiência energética para a 
aquisição ou o aluguer de produtos, 
serviços e edifícios por organismos 
públicos

Or. en

Alteração 1568
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo II – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os organismos públicos que adquirem 
produtos, serviços ou edifícios devem:

Os organismos públicos que adquirem 
produtos, serviços ou edifícios devem, 
tendo em conta a eficácia em termos de 
custos, a viabilidade económica e prática 
e a adequação técnica, bem como um 
grau de concorrência suficiente:

Or. en

Alteração 1569
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo III – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os organismos públicos que adquirem 
produtos, serviços ou edifícios devem:

Os organismos públicos que adquirem 
produtos, serviços ou edifícios devem, por 
meio de requisitos de desempenho 
relacionados com a eficiência energética, 
como sejam as especificações técnicas:

Or. en
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Justificação

A identificação de mecanismos para incorporar as exigências do desempenho energético nos 
contratos públicos contribui para criar uma maior segurança jurídica nas autoridades 
públicas. O uso de especificações técnicas é a maneira mais eficaz de garantir a compra de 
produtos, serviços e edifícios eficientes do ponto de vista energético.

Alteração 1570
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de directiva
Anexo III – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os organismos públicos que adquirem 
produtos, serviços ou edifícios devem:

Os organismos públicos que adquirem 
produtos, serviços ou edifícios devem, 
tendo em conta a eficácia em termos de 
custos, bem como um grau de 
concorrência suficiente:

Or. en

Alteração 1571
Hermann Winkler

Proposta de directiva
Anexo III – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os organismos públicos que adquirem 
produtos, serviços ou edifícios devem:

Os organismos públicos que adquirem 
produtos, serviços ou edifícios devem, na 
medida em que o estado das finanças 
públicas e o princípio da viabilidade 
económica o permitam:

Or. de

Alteração 1572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer
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Proposta de directiva
Anexo III – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os organismos públicos que adquirem 
produtos, serviços ou edifícios devem:

Os organismos públicos que adquirem 
produtos, serviços ou edifícios devem ter 
na devida conta as seguintes orientações:

Or. en

Alteração 1573
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta de directiva
Anexo III – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os organismos públicos que adquirem 
produtos, serviços ou edifícios devem:

Os organismos públicos que adquirem 
produtos, serviços ou edifícios devem,
tendo em consideração o princípio da 
viabilidade económica:

Or. de

Alteração 1574
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Anexo III – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os organismos públicos que adquirem 
produtos, serviços ou edifícios devem:

Os organismos públicos que adquirem 
produtos, serviços ou edifícios devem ter 
em devida consideração as seguintes 
orientações:

Or. de

Justificação

De acordo com a alteração ao artigo 5.º, os contratos públicos devem poder ter em conta 
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outros factores para além da eficiência energética, de modo a poder ponderar devidamente 
os critérios de selecção e a ter em devida conta a viabilidade económica.

Alteração 1575
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Anexo III – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os organismos públicos que adquirem 
produtos, serviços ou edifícios devem:

Os organismos públicos que adquirem 
produtos, serviços ou edifícios deveriam:

Or. ro

Alteração 1576
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Anexo III – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os organismos públicos que adquirem 
produtos, serviços ou edifícios devem:

Os organismos públicos que adquirem ou 
alugam produtos, serviços ou edifícios 
devem:

Or. en

Alteração 1577
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo III – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Caso um produto seja abrangido por um 
acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 
92/75/CEE, adquirir apenas os produtos 

a) Caso um produto seja abrangido por um 
acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 
92/75/CEE, adquirir apenas os produtos 
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que satisfazem o critério de se inscreverem 
na classe de eficiência energética mais 
elevada, ao mesmo tempo que têm em 
conta a eficácia em termos de custos, a 
viabilidade económica e a adequação 
técnica, bem como um grau de 
concorrência suficiente;

que satisfazem o critério de se inscreverem 
na classe de eficiência energética mais 
elevada;

Or. en

Alteração 1578
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo III – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Caso um produto seja abrangido por um 
acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 
92/75/CEE, adquirir apenas os produtos 
que satisfazem o critério de se inscreverem 
na classe de eficiência energética mais 
elevada, ao mesmo tempo que têm em 
conta a eficácia em termos de custos, a 
viabilidade económica e a adequação 
técnica, bem como um grau de 
concorrência suficiente;

a) Caso um produto seja abrangido por um 
acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 
92/75/CEE, adquirir apenas os produtos 
que satisfazem os critérios de se 
inscreverem na classe de eficiência 
energética mais elevada. As entidades 
públicas podem ter em conta a eficácia em 
termos de custos e a viabilidade 
económica, usando critérios de 
adjudicação possuidores de uma 
ponderação para o desempenho 
energético, pelo menos, igual à que é 
concedida ao factor preço;

Or. en

Justificação

A identificação de mecanismos para incorporar as exigências do desempenho energético nos 
contratos públicos contribui para criar uma maior segurança jurídica nas autoridades 
públicas. O uso de especificações técnicas é a maneira mais eficaz de garantir a compra de 
produtos, serviços e edifícios eficientes do ponto de vista energético. A fim de ter em conta as 
preocupações sobre a eficácia em termos de custos e a viabilidade económica dos produtos 
referidos na alínea a), as entidades públicas podem recorrer a critérios de adjudicação.
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Alteração 1579
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de directiva
Anexo III – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Caso um produto seja abrangido por um 
acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 
92/75/CEE, adquirir apenas os produtos 
que satisfazem o critério de se inscreverem 
na classe de eficiência energética mais 
elevada, ao mesmo tempo que têm em 
conta a eficácia em termos de custos, a 
viabilidade económica e a adequação 
técnica, bem como um grau de 
concorrência suficiente;

a) Caso um produto seja abrangido por um 
acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 
92/75/CEE, adquirir apenas os produtos 
que satisfazem o critério de se inscreverem 
na classe de eficiência energética mais 
elevada a um mínimo de três fornecedores 
nacionais e os produtos que possuam uma 
maior eficácia em termos de custos ao 
longo do seu ciclo de vida, quando 
comparados com a classe de eficiência 
energética seguinte que se encontre 
disponível;

Or. en

Alteração 1580
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Anexo III – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Caso um produto seja abrangido por um 
acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 
92/75/CEE, adquirir apenas os produtos 
que satisfazem o critério de se inscreverem 
na classe de eficiência energética mais 
elevada, ao mesmo tempo que têm em 
conta a eficácia em termos de custos, a 
viabilidade económica e a adequação 
técnica, bem como um grau de 
concorrência suficiente;

a) Caso um produto seja abrangido por um 
acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 
92/75/CEE, devem adquirir os produtos 
que satisfazem o critério de se inscreverem 
na classe de eficiência energética mais 
elevada, ao mesmo tempo que têm em 
conta a eficácia em termos de custos, a 
viabilidade económica e a adequação 
técnica, bem como um grau de 
concorrência suficiente em cada uma das 
etapas dos processos de adjudicação de 
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contratos públicos;

Or. de

Justificação

Para além da eficiência energética, os outros critérios enunciados podem ter importância nas 
diferentes etapas dos processos de adjudicação, devendo ser diferentemente ponderados em 
cada uma das etapas.

Alteração 1581
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta de directiva
Anexo III – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Caso um produto seja abrangido por um 
acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 
92/75/CEE, adquirir apenas os produtos 
que satisfazem o critério de se inscreverem 
na classe de eficiência energética mais 
elevada, ao mesmo tempo que têm em 
conta a eficácia em termos de custos, a 
viabilidade económica e a adequação 
técnica, bem como um grau de 
concorrência suficiente;

a) Caso um produto seja abrangido por um 
acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 
92/75/CEE, adquirir apenas os produtos 
que satisfazem o critério de se inscreverem 
na classe de eficiência energética mais 
elevada, ao mesmo tempo que têm em 
conta a adequação técnica, bem como um 
grau de concorrência suficiente;

Or. en

Alteração 1582
Gaston Franco

Proposta de directiva
Anexo III – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Caso um produto seja abrangido por um 
acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 

a) Caso um produto seja abrangido por um 
acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 
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92/75/CEE, adquirir apenas os produtos 
que satisfazem o critério de se inscreverem 
na classe de eficiência energética mais 
elevada, ao mesmo tempo que têm em 
conta a eficácia em termos de custos, a 
viabilidade económica e a adequação 
técnica, bem como um grau de 
concorrência suficiente;

92/75/CEE, adquirir os produtos que 
satisfazem o critério de se inscreverem nas 
classes de eficiência energética mais 
elevada, ao mesmo tempo que têm em 
conta a eficácia em termos de custos, a 
viabilidade económica e a adequação 
técnica, bem como um grau de 
concorrência suficiente;

Or. fr

Alteração 1583
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Vladimir Urutchev, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Anexo III – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Caso um produto seja abrangido por um 
acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 
92/75/CEE, adquirir apenas os produtos 
que satisfazem o critério de se inscreverem 
na classe de eficiência energética mais 
elevada, ao mesmo tempo que têm em 
conta a eficácia em termos de custos, a 
viabilidade económica e a adequação 
técnica, bem como um grau de 
concorrência suficiente;

a) Caso um produto seja abrangido por um 
acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 
92/75/CEE, as entidades públicas devem
adquirir apenas os produtos que satisfazem 
o critério de se inscreverem na classe de 
eficiência energética mais elevada, ao 
mesmo tempo que têm em conta a eficácia 
em termos de custos, a viabilidade 
económica e a adequação técnica, bem 
como um grau de concorrência suficiente;

Or. en

Alteração 1584
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Anexo III – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Caso um produto seja abrangido por um a) Caso um produto seja abrangido por um 
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acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 
92/75/CEE, adquirir apenas os produtos 
que satisfazem o critério de se inscreverem 
na classe de eficiência energética mais 
elevada, ao mesmo tempo que têm em 
conta a eficácia em termos de custos, a 
viabilidade económica e a adequação 
técnica, bem como um grau de 
concorrência suficiente;

acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 
92/75/CEE, adquirir, em princípio, os 
produtos que satisfazem o critério de se 
inscreverem na classe de eficiência 
energética mais elevada, ao mesmo tempo 
que têm em conta a eficácia em termos de 
custos, a viabilidade económica e a 
adequação técnica, bem como um grau de 
concorrência suficiente;

Or. ro

Alteração 1585
Frédérique Ries

Proposta de directiva
Anexo III – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Caso um produto seja abrangido por um 
acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 
92/75/CEE, adquirir apenas os produtos 
que satisfazem o critério de se inscreverem 
na classe de eficiência energética mais 
elevada, ao mesmo tempo que têm em 
conta a eficácia em termos de custos, a 
viabilidade económica e a adequação 
técnica, bem como um grau de 
concorrência suficiente;

a) Caso um produto seja abrangido por um 
acto delegado ao abrigo da Directiva 
2010/30/UE ou de uma Directiva da 
Comissão que dê execução à Directiva 
92/75/CEE, adquirir apenas os produtos 
que satisfazem o critério de se inscreverem 
na classe de eficiência energética mais 
elevada, ao mesmo tempo que têm em 
conta a eficácia em termos de custos, o 
impacto na saúde, a viabilidade económica 
e a adequação técnica, bem como um grau 
de concorrência suficiente;

Or. en

Justificação

As preocupações com a saúde também devem ser tidas em conta nas decisões de aquisição, 
facilitando, por exemplo, a compra de produtos que não contenham substâncias nocivas à 
saúde humana.
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Alteração 1586
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Anexo III – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Caso um produto não abrangido pela 
alínea a) seja abrangido por uma medida de 
execução ao abrigo da Directiva 
2009/125/CE, adoptada após a entrada em 
vigor da presente directiva, adquirir apenas
produtos que cumpram os parâmetros de 
eficiência energética especificados nessa 
medida de execução;

b) Caso um produto não abrangido pela 
alínea a) seja abrangido por uma medida de 
execução ao abrigo da Directiva 
2009/125/CE, adoptada após a entrada em 
vigor da presente directiva, adquirir, em 
princípio, produtos que cumpram os 
parâmetros de eficiência energética 
especificados nessa medida de execução;

Or. ro

Alteração 1587
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Holger Krahmer, 
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Anexo III – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Caso um produto não abrangido pela 
alínea a) seja abrangido por uma medida de 
execução ao abrigo da Directiva 
2009/125/CE, adoptada após a entrada em 
vigor da presente directiva, adquirir apenas 
produtos que cumpram os parâmetros de 
eficiência energética especificados nessa 
medida de execução;

b) Caso um produto não abrangido pela 
alínea a) seja abrangido por uma medida de 
execução ao abrigo da Directiva 
2009/125/CE, adoptada após a entrada em 
vigor da presente directiva, as entidades 
públicas devem adquirir apenas produtos 
que cumpram os parâmetros de eficiência 
energética especificados nessa medida de 
execução;

Or. en

Alteração 1588
Angelika Niebler
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Proposta de directiva
Anexo III – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Adquirir produtos de equipamento de 
escritório abrangidos pela Decisão 
[2006/1005/CE39] do Conselho que 
respeitem requisitos de eficiência 
energética pelo menos tão exigentes como 
os enunciados no anexo C do Acordo em 
anexo a essa decisão;

c) Devem adquirir produtos de 
equipamento de escritório abrangidos pela 
Decisão [2006/1005/CE] do Conselho que 
respeitem requisitos de eficiência 
energética pelo menos tão exigentes como 
os enunciados no anexo C do Acordo em 
anexo a essa decisão;

Or. de

Justificação

De acordo com a alteração ao artigo 5.º, os contratos públicos devem poder ter em conta 
outros factores para além da eficiência energética, de modo a poder ponderar devidamente 
os critérios de selecção e a ter em devida conta a viabilidade económica.

Alteração 1589
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Anexo III – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Adquirir produtos de equipamento de 
escritório abrangidos pela Decisão 
[2006/1005/CE39] do Conselho que 
respeitem requisitos de eficiência 
energética pelo menos tão exigentes como 
os enunciados no anexo C do Acordo em 
anexo a essa decisão;

c) As entidades públicas devem adquirir 
produtos de equipamento de escritório 
abrangidos pela Decisão [2006/1005/CE] 
do Conselho que respeitem requisitos de 
eficiência energética pelo menos tão 
exigentes como os enunciados no anexo C 
do Acordo em anexo a essa decisão;

Or. en

Alteração 1590
Bernd Lange
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Proposta de directiva
Anexo III – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Sempre que as normas e/ou sistemas 
de rotulagem no domínio da eficiência 
energética nacionais identifiquem que 
determinado equipamento de tecnologias 
da informação e da comunicação é mais 
eficiente do que o descrito no Anexo III, 
Secção 1, alíneas a) e b), da presente 
Directiva, deve o mesmo ser adquirido 
pelos organismos públicos.

Or. de

Justificação

O objectivo é aumentar o mais possível a eficiência energética. Por conseguinte, no domínio 
das tecnologias de informação e da comunicação deve utilizar-se o equipamento que os 
Estados-Membros já tenham identificado como o mais eficiente.

Alteração 1591
Ivo Belet

Proposta de directiva
Anexo III – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Adquirir apenas pneus que cumpram o 
critério de pertencer à classe mais elevada 
de eficiência em termos de combustível, 
tal como definido no Regulamento (CE) 
n.º 1222/200940. Este requisito não impede 
os organismos públicos de adquirirem 
pneus que pertençam à classe máxima de 
aderência em pavimento molhado ou de 
ruído exterior de rolamento, desde que tal 
se justifique por razões de segurança ou 
de saúde pública;

d) Adquirir apenas pneus que cumpram o 
critério fixado pelo artigo 10.º do
Regulamento (CE) n.º 1222/200940, sempre 
que o mercado os disponibilize;

Or. en
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Alteração 1592
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Anexo III – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Adquirir apenas pneus que cumpram o 
critério de pertencer à classe mais elevada 
de eficiência em termos de combustível, tal 
como definido no Regulamento (CE) 
n.º 1222/200940. Este requisito não impede 
os organismos públicos de adquirirem 
pneus que pertençam à classe máxima de 
aderência em pavimento molhado ou de 
ruído exterior de rolamento, desde que tal 
se justifique por razões de segurança ou de 
saúde pública;

d) Devem adquirir apenas pneus que 
cumpram o critério de pertencer à classe 
mais elevada de eficiência em termos de 
combustível, tal como definido no 
Regulamento (CE) n.º 1222/200940. Este 
requisito não impede os organismos 
públicos de adquirirem pneus que 
pertençam à classe máxima de aderência 
em pavimento molhado ou de ruído 
exterior de rolamento, desde que tal se 
justifique por razões de segurança ou de 
saúde pública;

Or. de

Justificação

De acordo com a alteração ao artigo 5.º, os contratos públicos devem poder ter em conta 
outros factores para além da eficiência energética, de modo a poder ponderar devidamente 
os critérios de selecção e a ter em devida conta a viabilidade económica.

Alteração 1593
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Anexo III – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Adquirir apenas pneus que cumpram o 
critério de pertencer à classe mais elevada 
de eficiência em termos de combustível, tal 
como definido no Regulamento (CE) 
n.º 1222/200940. Este requisito não impede 
os organismos públicos de adquirirem 
pneus que pertençam à classe máxima de 

d) As entidades públicas devem adquirir 
apenas pneus que cumpram o critério de 
pertencer à classe mais elevada de 
eficiência em termos de combustível, tal 
como definido no Regulamento (CE) 
n.º 1222/2009. Este requisito não impede 
os organismos públicos de adquirirem 
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aderência em pavimento molhado ou de 
ruído exterior de rolamento, desde que tal 
se justifique por razões de segurança ou de 
saúde pública;

pneus que pertençam à classe máxima de 
aderência em pavimento molhado ou de 
ruído exterior de rolamento, desde que tal 
se justifique por razões de segurança ou de 
saúde pública;

Or. en

Alteração 1594
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Anexo III – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Exigir nos seus processos de 
adjudicação de contratos de serviços que 
os fornecedores de serviços utilizem, para 
efeitos da prestação dos serviços em 
questão, apenas produtos que cumpram 
os requisitos referidos nas alíneas a) a d);

Suprimido

Or. en

Alteração 1595
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Anexo III – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Exigir nos seus processos de 
adjudicação de contratos de serviços que os 
fornecedores de serviços utilizem, para 
efeitos da prestação dos serviços em 
questão, apenas produtos que cumpram os 
requisitos referidos nas alíneas a) a d);

e) Podem exigir nos seus processos de 
adjudicação de contratos de serviços que os 
fornecedores de serviços utilizem, para 
efeitos da prestação dos serviços em 
questão, apenas produtos que cumpram os 
requisitos referidos nas alíneas a) a d);

Or. de
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Justificação

De acordo com a alteração ao artigo 5.º, os contratos públicos devem poder ter em conta 
outros factores para além da eficiência energética, de modo a poder ponderar devidamente 
os critérios de selecção e a ter em devida conta a viabilidade económica.

Alteração 1596
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo III – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Exigir nos seus processos de 
adjudicação de contratos de serviços que os 
fornecedores de serviços utilizem, para 
efeitos da prestação dos serviços em 
questão, apenas produtos que cumpram os 
requisitos referidos nas alíneas a) a d);

e) Exigir nos seus processos de 
adjudicação de contratos de serviços que os 
fornecedores de serviços utilizem, para 
efeitos da prestação dos serviços em 
questão, apenas produtos que cumpram os 
requisitos referidos nas alíneas a) a c);

Or. de

Justificação

No sector dos transportes é quase impossível - ou extremamente oneroso - verificar se os 
prestadores de serviços usam os pneus mais eficientes do ponto de vista energético. Esta 
referência à alínea d) deve, por isso, ser suprimida.

Alteração 1597
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Anexo III – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Exigir nos seus processos de 
adjudicação de contratos de serviços que os 
fornecedores de serviços utilizem, para 
efeitos da prestação dos serviços em 
questão, apenas produtos que cumpram os 
requisitos referidos nas alíneas a) a d);

e) Exigir nos seus processos de 
adjudicação de contratos de serviços que os 
fornecedores de serviços utilizem, para 
efeitos da prestação dos serviços em 
questão, apenas produtos que cumpram os 
requisitos referidos nas alíneas a) a d); no 
âmbito dos processos de adjudicação de 
contratos de serviços, as entidades 
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públicas avaliam a possibilidade da 
celebração de contratos de desempenho 
energético de longo prazo, de acordo com 
o disposto no artigo 14.º, alínea b).

Or. en

Justificação

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

Alteração 1598
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Anexo III – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Exigir nos seus processos de 
adjudicação de contratos de serviços que os 
fornecedores de serviços utilizem, para 
efeitos da prestação dos serviços em 
questão, apenas produtos que cumpram os 
requisitos referidos nas alíneas a) a d);

e) As entidades públicas devem exigir nos 
seus processos de adjudicação de contratos 
de serviços que os fornecedores de serviços 
utilizem, para efeitos da prestação dos 
serviços em questão, apenas produtos que 
cumpram os requisitos referidos nas alíneas 
a) a d);

Or. en

Alteração 1599
Marita Ulvskog

Proposta de directiva
Anexo III – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Adquirir ou arrendar apenas edifícios 
que cumpram, pelo menos, os requisitos 

Suprimido
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mínimos de desempenho energético a que 
se refere o artigo 4.º, n.º 1. A 
conformidade com esses requisitos deve 
ser verificada por meio dos certificados de 
desempenho energético a que se refere o 
artigo 11.º da Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Alteração 1600
Bernd Lange

Proposta de directiva
Anexo III – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Adquirir ou arrendar apenas edifícios 
que cumpram, pelo menos, os requisitos 
mínimos de desempenho energético a que 
se refere o artigo 4.º, n.º 1. A 
conformidade com esses requisitos deve 
ser verificada por meio dos certificados de 
desempenho energético a que se refere o 
artigo 11.º da Directiva 2010/31/UE.

f) Ter em conta a classe de eficiência 
energética como critério obrigatório na 
compra ou arrendamento de edifícios, 
dando a devida consideração à relação 
custo-eficácia, à viabilidade económica e 
à adequação técnica, bem como à 
concorrência no domínio sob a acção da 
autarquia local em causa. A conformidade 
com esses requisitos deve ser verificada 
por meio dos certificados de desempenho 
energético a que se refere o artigo 11.º da 
Directiva 2010/31/UE.

Or. de

Alteração 1601
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo III – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Adquirir ou arrendar apenas edifícios 
que cumpram, pelo menos, os requisitos 
mínimos de desempenho energético a que 
se refere o artigo 4.º, n.º 1. A 

f) Sem prejuízo do disposto no artigo 9.º, 
n.º 1, da Directiva 2010/31/UE, adquirir 
ou arrendar apenas edifícios que cumpram, 
pelo menos, os requisitos correspondentes 
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conformidade com esses requisitos deve 
ser verificada por meio dos certificados de 
desempenho energético a que se refere o 
artigo 11.º da Directiva 2010/31/UE.

às mais elevadas classes de eficiência 
energética estabelecidas nos países em 
que os edifícios se situem. A conformidade 
com esses requisitos deve ser verificada 
por meio dos certificados de desempenho 
energético a que se refere o artigo 11.º da 
Directiva 2010/31/UE.

Or. en

Alteração 1602
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de directiva
Anexo III – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Adquirir ou arrendar apenas edifícios 
que cumpram, pelo menos, os requisitos 
mínimos de desempenho energético a que 
se refere o artigo 4.º, n.º 1. A conformidade 
com esses requisitos deve ser verificada 
por meio dos certificados de desempenho 
energético a que se refere o artigo 11.º da 
Directiva 2010/31/UE.

f) Adquirir ou celebrar novos contratos de 
arrendamento relativos apenas a edifícios 
que cumpram, pelo menos, os requisitos 
mínimos de desempenho energético a que 
se refere o artigo 4.º, n.º 1, ou que os 
satisfaçam aquando da respectiva 
ocupação. A conformidade com esses 
requisitos deve ser verificada por meio dos 
certificados de desempenho energético a 
que se refere o artigo 11.º da Directiva 
2010/31/UE.

Or. en

Alteração 1603
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Anexo III – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Adquirir ou arrendar apenas edifícios 
que cumpram, pelo menos, os requisitos 
mínimos de desempenho energético a que 
se refere o artigo 4.º, n.º 1. A conformidade 

f) Devem adquirir ou arrendar apenas 
edifícios que cumpram, pelo menos, os 
requisitos mínimos de desempenho 
energético a que se refere o artigo 4.º, n.º 1. 
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com esses requisitos deve ser verificada 
por meio dos certificados de desempenho 
energético a que se refere o artigo 11.º da 
Directiva 2010/31/UE.

A conformidade com esses requisitos deve 
ser verificada por meio dos certificados de 
desempenho energético a que se refere o 
artigo 11.º da Directiva 2010/31/UE.

Or. de

Justificação

De acordo com a alteração ao artigo 5.º, os contratos públicos devem poder ter em conta 
outros factores para além da eficiência energética, de modo a poder ponderar devidamente 
os critérios de selecção e a ter em devida conta a viabilidade económica.

Alteração 1604
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Anexo III – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Adquirir ou arrendar apenas edifícios 
que cumpram, pelo menos, os requisitos 
mínimos de desempenho energético a que 
se refere o artigo 4.º, n.º 1. A conformidade 
com esses requisitos deve ser verificada 
por meio dos certificados de desempenho 
energético a que se refere o artigo 11.º da 
Directiva 2010/31/UE.

f) As entidades públicas devem adquirir ou 
arrendar apenas edifícios que cumpram, 
pelo menos, os requisitos mínimos de 
desempenho energético a que se refere o 
artigo 4.º, n.º 1. A conformidade com esses 
requisitos deve ser verificada por meio dos 
certificados de desempenho energético a 
que se refere o artigo 11.º da Directiva 
2010/31/UE.

Or. en

Alteração 1605
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de directiva
Anexo III – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Estes requisitos não prejudicam o disposto 
nos artigos da Directiva 2004/18/CE e da 
Directiva 2004/17/CE, nem qualquer 
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eventual revisão futura dessas directivas.  
Se se entender que entram em conflito, as 
referidas directivas têm prioridade sobre o 
presente Anexo.

Or. en

Alteração 1606
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de directiva
Anexo III – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se não for possível assegurar a eficácia 
do ponto de vista dos custos, a 
exequibilidade económica, a adequação 
técnica ou a suficiente competitividade 
dos produtos arrolados nas alíneas a) a 
d), as entidades públicas podem adquirir o 
segundo melhor produto disponível em 
matéria de eficiência energética, caso 
essas condições sejam satisfeitas;

Or. en

Alteração 1607
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de directiva
Anexo III – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

A alínea f) não se aplica à compra ou ao 
arrendamento de edifícios classificados 
oficialmente, como parte integrante de 
determinado meio ou em consequência do 
seu valor arquitectónico ou histórico;

Or. en



AM\884003PT.doc 83/104 PE475.997v01-00

PT

Alteração 1608
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo III – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As instituições da UE só devem arrendar 
ou comprar edifícios que satisfaçam os 
requisitos correspondentes à classe de 
eficiência energética mais elevada, tal 
como ela for definida no país onde o 
edifício esteja localizado.

Or. en

Alteração 1609
Ivo Belet

Proposta de directiva
Anexo III – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os demais edifícios que as instituições da 
UE venham a arrendar ou a comprar no 
futuro serão sistematicamente arrendados 
ou adquiridos na melhor classe disponível 
de desempenho energético.

Or. en

Alteração 1610
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta de directiva
Anexo III – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os demais edifícios que as instituições da 
UE venham a arrendar ou a comprar no 
futuro sê-lo-ão sistematicamente na 
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melhor classe disponível de desempenho 
energético.

Or. en

Alteração 1611
András Gyürk

Proposta de directiva
Anexo IV – nota de rodapé 3

Texto da Comissão

[3] Aplicável quando a poupança de energia é calculada em termos de energia primária 
utilizando uma abordagem base-topo («bottom-up») baseada no consumo de energia final. 
Para as poupanças em kWh de electricidade, os Estados-Membros podem aplicar um 
coeficiente implícito de 2,5. Os Estados-Membros podem aplicar um coeficiente diferente 
desde que o possam justificar. 

Alteração

[3] Aplicável quando a poupança de energia é calculada em termos de energia primária 
utilizando uma abordagem base-topo («bottom-up») baseada no consumo de energia final. 
Para as poupanças em kWh de electricidade, os Estados-Membros podem aplicar um 
coeficiente implícito de 2,5, que reflicta a estimativa actual da eficiência média da UE em 
termos de produção de electricidade térmica. Os Estados-Membros aplicarão um coeficiente 
diferente, caso as instalações sejam mais eficientes e procedam regularmente à respectiva 
adaptação. 

Or. en

Alteração 1612
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo IV – nota de rodapé 3

Texto da Comissão

[3] Aplicável quando a poupança de energia é calculada em termos de energia primária 
utilizando uma abordagem base-topo («bottom-up») baseada no consumo de energia final. 
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Para as poupanças em kWh de electricidade, os Estados-Membros podem aplicar um 
coeficiente implícito de 2,5. Os Estados-Membros podem aplicar um coeficiente diferente 
desde que o possam justificar. 

Alteração

[3] Aplicável quando a poupança de energia é calculada em termos de energia primária 
utilizando uma abordagem base-topo («bottom-up») baseada no consumo de energia final. 
Para as poupanças em kWh de electricidade, os Estados-Membros podem aplicar um 
coeficiente implícito de 2,5, que reflicta a estimativa actual da eficiência média da UE em 
termos de produção de electricidade térmica. Os Estados-Membros podem aplicar um 
coeficiente diferente desde que o possam justificar. Os Estados-Membros aplicarão um 
coeficiente diferente, caso as instalações sejam mais eficientes.  Haverá que proceder 
regularmente à adaptação deste requisito.

Or. en

Alteração 1613
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Anexo IV – nota de rodapé 3

Texto da Comissão

[3] Aplicável quando a poupança de energia é calculada em termos de energia primária 
utilizando uma abordagem base-topo («bottom-up») baseada no consumo de energia final. 
Para as poupanças em kWh de electricidade, os Estados-Membros podem aplicar um 
coeficiente implícito de 2,5. Os Estados-Membros podem aplicar um coeficiente diferente 
desde que o possam justificar. 

Alteração

[3] Aplicável quando a poupança de energia é calculada em termos de energia primária 
utilizando uma abordagem base-topo («bottom-up») baseada no consumo de energia final. 
Para as poupanças em kWh de electricidade, os Estados-Membros podem aplicar um 
coeficiente implícito de 2,5. Os Estados-Membros podem aplicar um coeficiente diferente 
desde que o possam justificar, ou, em alternativa, um coeficiente desse tipo já terá sido 
definido no quadro da legislação nacional.

Or. en
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Justificação

A presente Directiva não deve interferir com as definições já estabelecidas e acordadas para 
a conversão de electricidade em termos de energia primária.

Alteração 1614
Henri Weber

Proposta de directiva
Anexo V

Texto da Comissão Alteração

Suprimido

Or. fr

Alteração 1615
Bendt Bendtsen

Proposta de directiva
Anexo V – Secção 1

Texto da Comissão Alteração

1. Medidas que visam poupanças a curto 
prazo

Suprimido

As seguintes medidas devem ser 
consideradas como visando a poupança a 
curto prazo:
a) Distribuição ou instalação de lâmpadas 
fluorescentes compactas eficientes do 
ponto de vista energético;
b) Distribuição ou instalação de cabeças 
de chuveiro eficientes do ponto de vista 
energético;
c) Auditorias energéticas;
d) Campanhas de informação.

Or. en



AM\884003PT.doc 87/104 PE475.997v01-00

PT

Justificação

A maioria das poupanças sugeridas a curto prazo integram-se nas chamadas medidas de 
concepção ecológica, ou então, por si próprias (como é o caso das campanhas de 
informação, por exemplo), não trariam quaisquer economias, porque as poupanças, na 
maioria dos casos, decorrem de campanhas de produtos (por exemplo,  produtos de linha 
branca), excepto no que diz respeito a algumas iniciativas (como a redução da temperatura 
no interior dos edifícios, os consumos em estado de vigília, etc.), que amiúde se revestem de 
grande dificuldade e são de avaliação dispendiosa.

Alteração 1616
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Anexo  V – parte introdutória (nova)

Texto da Comissão Alteração

Os princípios orientadores a que os 
Estados-Membros recorrerão, ao 
determinarem as poupanças de energia 
que excedam as que teriam ocorrido 
naturalmente, são os seguintes:

Or. en

Alteração 1617
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Anexo V – Secção 1 – Título

Texto da Comissão Alteração

1. Medidas que visam poupanças a curto 
prazo

1. Medidas que não contam para a 
consecução do objectivo de poupança de 
energia

Or. en

Alteração 1618
Britta Thomsen
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Proposta de directiva
Anexo V – Secção 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As seguintes medidas devem ser 
consideradas como visando a poupança a 
curto prazo:

As seguintes medidas devem ser excluídas 
do objectivo de poupança de energia:

Or. en

Alteração 1619
Fiona Hall

Proposta de directiva
Anexo V – Secção 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Distribuição ou instalação de lâmpadas 
fluorescentes compactas eficientes do 
ponto de vista energético;

Suprimido

Or. en

Alteração 1620
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo V – Secção 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Campanhas de informação. Suprimido

Or. en

Alteração 1621
Bernd Lange

Proposta de directiva
Anexo V – Secção 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) Distribuição e instalação de 
aparelhos para uso doméstico 
pertencentes à classe de eficiência 
energética mais elevada, que tenham 
atingido uma penetração no mercado 
equivalente a, pelo menos, 15%, mas não 
superior a 30%.

Or. de

Justificação

Os aparelhos cuja penetração no mercado oscile entre 15% e 30% podem ser considerados 
como "poupanças a curto prazo".

Alteração 1622
Mario Pirillo

Proposta de directiva
Anexo V – Secção 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Distribuição ou instalação de 
contadores inteligentes;

Or. it

Alteração 1623
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Anexo V – Secção 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cálculo das poupanças de energia 2. Metodologia das poupanças de energia

O cálculo das poupanças de energia nos 
regimes nacionais de obrigação de 
eficiência energética devem ter em conta 
a duração das medidas. Quando não 

As partes sujeitas a obrigação podem 
utilizar um ou mais dos seguintes métodos 
de cálculo da poupança de energia para 
efeitos do disposto no artigo 6.º, n.º 2:
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forem fixados valores nacionais relativos 
aos tempos de vida, aplicam-se os valores 
implícitos indicados no ponto 4. 
As partes sujeitas a obrigação podem 
utilizar um ou mais dos seguintes métodos 
de cálculo da poupança de energia para 
efeitos do disposto no artigo 6.º, n.º 2: 

a) Estimativas técnicas; a) Poupanças ponderadas, tomando como 
referência os resultados de anteriores 
melhorias no plano energético 
monitorizadas de forma independente em 
instalações similares. Os princípios 
estabelecidos no n.º 3 aplicam-se à 
determinação das poupanças ponderadas. 
A abordagem é genericamente designada 
"ex-ante";

b) Contagem; b) Poupanças por via de contagem, em 
que as poupanças a partir do 
estabelecimento de uma medida, ou de um 
pacote de medidas, são determinadas com 
base no registo da redução real do 
consumo de energia, tendo na devida 
conta factores como a ocupação, os níveis 
de produção e a meteorologia, que pode 
afectar o consumo. A abordagem é 
genericamente designada "ex-post";

c) Valores normalizados e tempos de vida 
adoptados pelos Estados-Membros com 
bases claras e sólidas. Esses valores 
devem ser comunicados à Comissão. Caso 
esses valores sejam susceptíveis de falsear 
a concorrência ou demonstrem um menor 
grau de ambição que os valores implícitos 
e tempos de vida previstos nos pontos 3 
e 4, a Comissão pode solicitar que sejam 
alterados. 

c) Economias de escala, através das quais 
pode revelar-se adequado o recurso a 
estimativas técnicas de poupança, nos 
casos em que o estabelecimento de dados 
de medição incontroversos numa 
instalação específica seja difícil ou 
desproporcionadamente dispendioso, por 
exemplo, aquando da substituição de um 
compressor ou de um motor eléctrico com 
uma classificação em kWh diferente da 
obtida no âmbito de uma informação 
independente sobre poupança energética;

d) Valores implícitos e tempos de vida 
previstos nos pontos 3 e 4, caso não 
existam valores normalizados e tempos de 
vida estabelecidos a nível nacional. 

d) Poupanças que sejam objecto de 
análise, em que se determine as respostas 
dos consumidores a fórmulas de 
aconselhamento, a campanhas de 
informação, ou à utilização de contadores 
inteligentes. Esta abordagem só pode ser 
utilizada para poupanças resultantes de 
alterações no comportamento dos 
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consumidores. Não pode ser utilizada 
para poupanças resultantes da aplicação 
de medidas físicas. As poupanças 
advenientes das instalações devem provir, 
em alternativa, do catálogo de poupanças 
ponderadas ou das estimativas técnicas de 
poupança. Quando se optar pelas 
poupanças ponderadas, o recurso às 
estimativas técnicas de poupança fica 
excluído.

Or. en

Alteração 1624
Fiona Hall

Proposta de directiva
Anexo V – Secção 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Estimativas técnicas; a) Economias de escala, através das quais 
pode revelar-se adequado o recurso a
estimativas técnicas de poupança, nos 
casos em que o estabelecimento de dados 
de medição incontroversos numa 
instalação específica seja difícil ou 
desproporcionadamente dispendioso, por 
exemplo, aquando da substituição de um 
compressor ou de um motor eléctrico com 
uma classificação em kWh diferente da 
obtida no âmbito de uma informação 
independente sobre poupança energética;

Or. en

Alteração 1625
Fiona Hall

Proposta de directiva
Anexo V– Secção 2 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-A) Poupanças ponderadas, tomando 
como referência os resultados de 
anteriores melhorias no plano energético
monitorizadas de forma independente em 
instalações similares. A abordagem é 
genericamente designada "ex-ante";

Or. en

Alteração 1626
Fiona Hall

Proposta de directiva
Anexo V – Secção 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Contagem; b) Poupanças por via de contagem, em 
que as poupanças a partir do 
estabelecimento de uma medida, ou de um 
pacote de medidas, são determinadas com 
base no registo da redução real do 
consumo de energia, tendo na devida 
conta factores como a ocupação, os níveis 
de produção e a meteorologia, que pode 
afectar o consumo. A abordagem é 
genericamente designada "ex-post";

Or. en

Alteração 1627
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo V – Secção 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Contagem; b) Monitorização, controlo e contagem em 
tempo real
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Or. en

Alteração 1628
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Proposta de directiva
Anexo V – Secção 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Contagem; b) Contagem, equipamento de medição

Or. en

Alteração 1629
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Anexo X – Secção 2-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

2-A) Princípios a aplicar no cálculo das 
poupanças de energia
Na determinação das poupanças de 
energia relativas a uma medida de 
eficiência energética, são aplicáveis os 
seguintes princípios:
a) Só podem ser contabilizadas as 
poupanças que vão para além das que 
seriam de esperar num produto 
comercializado de gama média. Na 
determinação das poupanças adicionais 
de energia, serão tidos na devida conta os 
seguintes aspectos:
i. o desempenho energético prevalecente e 
o rótulo energético de medidas relativas 
às estruturas (paredes, telhados, 
pavimentos, janelas e portas) do parque 
imobiliário edificado;
ii. as normas vigentes relativas a 
requisitos mínimos de desempenho 
energético de edifícios ou veículos novos, 
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ou a eliminação de determinados 
produtos, como, por exemplo, a proibição 
de certas lâmpadas incandescentes em 
prol das lâmpadas compactas 
fluorescentes, que se tornarão a norma;
iii. os requisitos mínimos de desempenho 
energético de produtos relacionados com 
a energia, de acordo com o disposto na 
Directiva «Concepção Ecológica» da 
União Europeia;
iv. as vendas prevalecentes no mercado, 
bem como as tendências de vendas de 
produtos que consomem energia, nos 
Estados-Membros da UE onde existam 
critérios de rotulagem energética;
 b) as actividades da parte sujeita a 
obrigação têm de comprovadamente servir 
o propósito da realização das poupanças 
anunciadas;
c) Deverão ser tidas na devida conta as 
melhorias no plano do conforto, ou os 
chamados efeitos de repercussão, 
resultantes da execução de certas 
medidas, como, por exemplo, o conforto 
acrescido adveniente de obras de 
isolamento;
d) as economias obtidas na utilização 
final só podem ser reivindicadas, caso 
sejam comprovadas documentadalmente 
por mais de uma parte sujeita a 
obrigação;
e) as poupanças obtidas em resultado de 
outras políticas a nível local, regional, 
nacional ou internacional não podem ser 
incluídas, por exemplo, no que diz 
respeito às normas de construção 
vigentes;
f) para acautelar as variações climáticas 
entre regiões, os Estados-Membros podem 
optar por ajustar as poupanças em função 
de um valor-padrão, ou fazer depender as 
diferentes poupanças de energia das 
variações de temperatura existentes entre 
as regiões; o ajustamento deve ser 
clarificado e aprovado pela Comissão, o 
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mais tardar, três meses após a data da 
entrada em vigor da presente Directiva.
g) nos casos em que as medidas redundem 
em modificações no consumo de mais do 
que um tipo de combustível, será tido na 
devida conta o conteúdo de energia 
primária desse combustível, de acordo 
com o disposto no Anexo IV;
h) o cálculo das poupanças de energia 
devem ter em conta a vida útil das 
medidas;
i) nos casos em que das medidas resulte a 
substituição acelerada de equipamentos, 
produtos ou componentes de construção, 
será tida na devida conta a duração das 
poupanças energéticas em comparação 
com o consumo de energia do 
equipamento original, mas apenas no 
tocante à vida útil restante do 
equipamento original;
j) são autorizadas acções das partes 
sujeitas a obrigação, individualmente ou 
em grupo, que visem a transformação 
duradoura de produtos, equipamentos ou 
mercados no sentido de um maior nível de 
eficiência energética;
k) ao promoverem a adopção de medidas 
de eficiência energética, os 
Estados-Membros certificam-se de que 
são salvaguardados os padrões de 
qualidade dos produtos, dos serviços e da 
instalação de medidas. Sempre que tais 
normas não existam, os Estados-Membros 
cooperam com as partes sujeitas a 
obrigação com o propósito de as elaborar.
O cálculo das poupanças de energia 
devem ser revistos, pelo menos, de dois em 
dois anos, a fim de ter em conta a 
evolução nos planos regulamentar e 
tecnológico.

Or. en
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Alteração 1630
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Anexo X – Secção 2-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

2-B) Notificação da metodologia
Os Estados-Membros comunicam 
pormenorizadamente à Comissão a 
metodologia que propõem para o 
funcionamento dos regimes obrigatórios 
de eficiência energética. Essa notificação 
inclui informações de pormenor sobre:
a) as partes sujeitas a obrigação;
b) os sectores visados;
c) o nível do objectivo de poupança 
energética;
d) a duração do período obrigatório;
e) as categorias de medidas elegíveis;
f) a metodologia de cálculo, incluindo o 
modo como a adicionalidade e a 
materialidade devem ser determinadas;
g) o tempo de vida das medidas;
h) a abordagem escolhida para fazer face 
às variações climáticas em cada Estado-
Membro;
i) o tratamento dos combustíveis com 
diferentes conteúdos de carbono ou de 
energia primária;
j) as normas de qualidade;
k) os protocolos de monitorização e 
verificação;
l) Os protocolos de auditoria.
A Comissão pode solicitar que as 
metodologias sejam modificadas, no caso 
de elas serem susceptíveis de falsear a 
concorrência ou sempre que sejam menos 
rigorosas do que sistemas equivalentes 
existentes em outros Estados-Membros.
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Or. en

Alteração 1631
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Anexo V – Secção 3

Texto da Comissão Alteração

Suprimido

Or. en

Alteração 1632
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo V – Secção 3 – ponto 3.1

Texto da Comissão Alteração

Suprimido

Or. en

Alteração 1633
Bernd Lange

Proposta de directiva
Anexo V – Secção 3 – ponto 3.1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) MÁQUINAS DE SECAR ROUPA 
PARA USO DOMÉSTICO
A partir de 1 Dezembro de 2013
Classe A Poupanças estimadas 
(kWh/ano): ad
Classe A+ Poupanças estimadas 
(kWh/ano): ad
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Classe A++ Poupanças estimadas 
(kWh/ano): ad
Classe A+++ Poupanças estimadas 
(kWh/ano): ad

Or. de

Justificação

À data de adopção da directiva, o ponto 3 do Anexo V deverá estar em conformidade com a 
última fase de implementação da rotulagem energética.  O regulamento delegado relativo à 
rotulagem energética de máquinas de secar roupa para uso doméstico será adoptado em 
breve e as economias obtidas deverão coincidir com a versão final das classes de eficiência 
energética.

Alteração 1634
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo V – Secção 3 – ponto 3.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Poupanças de energia unitárias com a 
substituição de GLS42 por lâmpadas 
fluorescentes compactas: 16 kWh/ano

Suprimido

__________________
42 Lâmpadas incandescentes clássicas 
(General Lighting Service, GLS) ou 
lâmpadas de filamento de

Or. en

Alteração 1635
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Anexo V – Secção 4

Texto da Comissão Alteração

4. Tempos de vida implícitos
Medida de melhoria da Tempo de vida 

Suprimido
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eficiência energética pela 
substituição de componentes

implícito em 
anos

Caldeiras de condensação 20
Caldeiras de evacuação 
directa

20

Queimadores, petróleo e gás 10
Equipamento de controlo 15-20
Sistema de controlo - central 15-25
Sistema de controlo – controlo 
da sala

15-25

Controlo do aquecimento: 
válvulas de controlo, 
automáticas

10

Contadores 10

Or. en

Alteração 1636
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo V-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO V-A
Critérios mínimos a incluir nas auditorias 

energéticas e nos sistemas de gestão de 
energia

As auditorias energéticas e os sistemas de 
gestão de energia a que se refere o 
artigo 7.º incluem e observam, no mínimo, 
os seguintes critérios:
1. 1. Os sistemas de gestão de energia, que 
abrangem também as auditorias 
energéticas, contêm uma política 
energética clara ao nível das empresas e 
das instalações, com planos de acção que 
incluam investimentos, orçamentos e 
operações, a par de linhas claras de 
responsabilização e prestação de contas 
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em matéria de consumo de energia e de 
um superlativo desempenho energético, 
que vá até aos mais elevados níveis de 
gestão.
2. As auditorias energéticas e os sistemas 
de gestão de energia têm objectivos 
claramente definidos para melhorar e 
manter o desempenho energético das 
empresas e dos lares a níveis de 
excelência do ponto de vista económico, 
respeitando as cargas ambientais e a 
exequibilidade técnica. As auditorias 
energéticas das pequenas e médias 
empresas (PME) e dos lares são 
normalmente menos complexas e 
pressupõem uma menor frequência do 
que as das grandes empresas e dos 
edifícios de grandes dimensões [1]. No 
entanto, os critérios gerais de qualidade 
enunciados no presente Anexo aplicam-se 
de forma igual às auditorias energéticas 
das PME e dos lares.
3. Tais auditorias energéticas e sistemas 
de gestão de energia baseiam-se na 
medição de dados operacionais 
actualizados do consumo de energia e de 
perfis de carga (no caso da electricidade), 
armazenáveis para efeitos de análise 
histórica e de acompanhamento do 
desempenho.  As auditorias devem ter 
propósitos baseados nos fluxos de energia 
dentro e fora dos limites dos sistemas 
globais das empresas, das instalações e 
dos edifícios em causa.  Devem, assim, 
incluir o consumo total de energia das 
instalações, bem como o consumo de 
processos, serviços e sistemas individuais, 
as classes energéticas (vapor, 
electricidade, combustível), bem como os 
custos operacionais e energéticos 
passados, presentes e previsíveis no 
futuro. Os dados devem ser ajustados em 
função de influências exógenas, como as 
condições meteorológicas, o caudal 
industrial, etc..
4. As auditorias energéticas das grandes 
empresas e dos edifícios de grandes 
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dimensões incluem, quer macro-
auditorias para os fluxos de energia 
globais de e para as empresas e os 
edifícios, quer micro-auditorias para cada 
um dos sistemas técnicos, processos e 
equipamentos dentro dos limites 
sistémicos, realizadas de forma 
abrangente e sistemática e de forma 
independente, transparente e objectiva, 
com intervalos de 3 e 2 anos, 
respectivamente, e relatórios anuais das 
empresas. As inspecções «in loco» serão 
parte integrante dessas auditorias.
5. As auditorias energéticas também 
devem ser representativas, a fim de 
permitirem a recolha de dados fiáveis, 
relevantes e replicáveis, para além de 
proporcionados, rastreáveis e verificáveis.
6. Tais auditorias energéticas e sistemas 
de gestão de energia devem fundar-se, 
sempre que possível, numa análise de 
custos e benefícios relativos a todo o ciclo 
de vida, em detrimento de cálculos 
assentes em períodos de amortização
simples, a fim de ter em conta, 
designadamente, as poupanças a longo 
prazo, os valores residuais dos 
investimentos a longo prazo e as taxas de 
desconto.
7. Todos os auditores energéticos e 
operadores de sistemas de gestão de 
energia (internos e externos) são 
certificados e/ou acreditados por um 
órgão oficial, ou por órgãos oficiais, 
nomeado(s) e/ou reconhecido(s) pelo 
Estado-Membro ou pelo governo da 
região.
8. Auditores energéticos internos e 
operadores internos de sistemas de gestão 
de energia desempenham um papel 
fundamental como meio de obtenção e 
manutenção de competências, de 
comunicação, de sensibilização e de 
empenho nas empresas e edifícios sujeitos 
a obrigação.
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9. A selecção e o dimensionamento da 
generalidade de novos equipamentos, 
processos e outras medidas de poupança 
energética incluem uma análise 
económica, comportamental e técnica, 
bem como propostas e planos de 
acompanhamento e verificação dos 
impactos das medidas, uma vez 
implementadas. Outros eventuais ganhos 
não energéticos, como os aumentos de 
produtividade e a diminuição dos custos 
de manutenção, também devem ser 
comunicados, a par das interacções 
técnicas e das sinergias entre as medidas 
combinadas.
10. As auditorias energéticas dispõem de 
"fiabilidade comprovada em termos de 
investimento", no sentido em que os 
cálculos económicos para as medidas 
propostas devem ser suficientemente 
circunstanciados e validados, de molde a 
fornecer aos potenciais investidores 
(internos e externos) e às autoridades 
orçamentais e financeiras informações 
claras sobre o potencial de poupança, os 
fluxos de caixa e os valores líquidos 
actualizados das medidas e pacotes de 
medidas propostos, bem como sobre os 
riscos técnicos e financeiros envolvidos.
11. As recomendações saídas das 
auditorias energéticas e dos sistemas de 
gestão de energia baseiam-se em análises 
ao estatuto das empresas, dos edifícios, 
das instalações, dos sistemas e dos 
processos, na comparação destes aspectos 
com os mecanismos de aferição aplicáveis 
e com os regimes de práticas de 
excelência, bem como na lista 
constantemente actualizada das Melhores 
Tecnologias Disponíveis (MTD nos 
documentos BREF IPPC [2], por 
exemplo) para o sector e o sub-sector em 
questão.
12. As medidas actualmente usadas ou 
propostas para melhorar o desempenho 
energético em nada comprometem os 
regulamentos existentes nos domínios da 
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saúde e da segurança, como a segurança 
contra incêndios ou a manutenção da 
temperatura interior durante a 
implementação, o funcionamento e a 
ocupação, ou quaisquer outras restrições 
de carácter regulamentar.
13. O uso da norma EN ISO 50001 
(Sistemas de Gestão de Energia) pode ser 
reconhecido como forma de satisfazer os 
requisitos estabelecidos no artigo 7.º da 
presente Directiva, desde que a aplicação 
da norma nas empresas e nos edifícios 
obedeça também aos critérios 
estabelecidos nos pontos 1 a 12 do 
presente Anexo [3].
[1] Na Directiva 2010/31/UE relativa ao 
desempenho energético dos edifícios, de 
19 de Maio de 2010, a frequência das 
auditorias energéticas aos edifícios é 
definida pelos requisitos dos certificados 
de desempenho energético, dos quais as 
auditorias energéticas são parte 
imprescindível.
[2] http://eippcb.jrc.es/reference/
[3] O uso da norma pr EN 16247-1 
(Auditorias Energéticas) pode ser 
reconhecido como forma de satisfazer as 
disposições estabelecidas no artigo 7.º da 
presente Directiva, desde que a aplicação 
da norma nas empresas e nos edifícios 
obedeça também aos critérios 
estabelecidos nos pontos 1 a 12 do 
presente Anexo, após a adopção formal da 
referida norma.

Or. en

Alteração 1637
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo V-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Anexo V-B
Requisitos mínimos de medição e 

verificação das poupanças de energia nos 
termos do artigo 6.º

1. O potencial de poupanças de energia 
deve ser calculado por sector.
2. Os efeitos das poupanças devem ser 
calculados em função de cada medida 
proposta, com base numa abordagem da 
base para o topo e na destrinça entre 
medidas já existentes, novas e planeadas;
3. O efeito global das poupanças das 
medidas no seu todo deve ser 
correlacionado com o objectivo nacional, 
de acordo com a estrutura sectorial 
aplicada;
4. As poupanças anuais são 
monitorizadas com base em dados 
estatísticos e em função do objectivo;
5. Sempre que o processo de 
acompanhamento demonstrar a existência 
de desvios em relação ao cumprimento 
dos objectivos, as medidas deverão ser 
monitorizadas individualmente e 
ajustadas em conformidade.

Or. en


