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Alteração 1638
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Ao instalar contadores individuais, os 
Estados-Membros devem assegurar a sua 
ligação a uma interface capaz de fornecer 
informações de forma securizada ao 
consumidor final, permitindo transmitir a 
este último, ou a um terceiro por ele 
designado, os dados metrológicos 
privados.

Ao instalar contadores individuais, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
são aplicadas as normas e 
funcionalidades europeias relevantes para 
estes contadores. 

Or. en

Alteração 1639
Fiona Hall

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Ao instalar contadores individuais, os 
Estados-Membros devem assegurar a sua 
ligação a uma interface capaz de fornecer 
informações de forma securizada ao 
consumidor final, permitindo transmitir a 
este último, ou a um terceiro por ele 
designado, os dados metrológicos 
privados.

Ao instalar contadores individuais 
inteligentes, os Estados-Membros devem 
assegurar que os mesmos medem de forma 
exacta e transmitem de forma segura ao 
consumidor final, ou a um terceiro por ele 
designado, os dados relativos ao consumo. 
Os dados devem ser transmitidos de forma 
segura e a privacidade do consumidor 
deve ser protegida, nos termos da 
legislação pertinente da UE em matéria 
de protecção e de privacidade de dados. 

Or. en

Alteração 1640
Ioan Enciu
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Proposta de directiva
Anexo VI – secção 1 – ponto 1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Ao instalar contadores individuais, os 
Estados-Membros devem assegurar a sua 
ligação a uma interface capaz de fornecer 
informações de forma securizada ao 
consumidor final, permitindo transmitir a 
este último, ou a um terceiro por ele 
designado, os dados metrológicos privados.

Ao instalar contadores individuais, os 
Estados-Membros podem assegurar, após 
uma análise positiva de custos/benefícios,
a sua ligação a uma interface capaz de 
fornecer informações de forma securizada 
ao consumidor final, permitindo transmitir 
a este último, ou a um terceiro por ele 
designado, em conformidade com a 
legislação relativa à protecção dos dados 
pessoais, os dados metrológicos privados.

Or. ro

Alteração 1641
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Ao instalar contadores individuais, os 
Estados-Membros devem assegurar a sua 
ligação a uma interface capaz de fornecer 
informações de forma securizada ao 
consumidor final, permitindo transmitir a 
este último, ou a um terceiro por ele 
designado, os dados metrológicos privados.

Ao instalar contadores individuais 
inteligentes, os Estados-Membros devem 
assegurar a sua ligação a uma interface 
capaz de fornecer informações de forma 
securizada ao consumidor final, permitindo 
transmitir a este último, ou a um terceiro 
por ele designado, os dados metrológicos 
privados.

Or. en

Alteração 1642
Gaston Franco

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Ao instalar contadores individuais, os 
Estados-Membros devem assegurar a sua 
ligação a uma interface capaz de fornecer 
informações de forma securizada ao 
consumidor final, permitindo transmitir a 
este último, ou a um terceiro por ele 
designado, os dados metrológicos privados.

Ao instalar contadores individuais, os 
Estados-Membros devem assegurar a sua 
ligação a uma interface como um sítio 
Internet pessoal capaz de fornecer 
informações de forma securizada ao 
consumidor final, permitindo transmitir a 
este último, ou a um terceiro por ele 
designado, os dados metrológicos privados.

Or. en

Justificação

A Directiva não deveria colidir com a política dos Estados-Membros em matéria de 
monitores domésticos objecto de transmissão, uma vez que uma tal medida pode ser 
complexa do ponto de vista técnico e onerosa (se comparada, em alguns casos, com a 
publicação de dados através de sítios Internet e de telefones inteligentes).

Alteração 1643
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A interface deve fornecer informações 
que permitam aos consumidores finais 
controlar melhor o seu consumo de 
energia e utilizar as informações para 
uma eventual análise mais aprofundada. 
Essas informações devem indicar, pelo 
menos, a actual taxa de consumo (p. ex., 
kWh, kJ, m3) e os custos correspondentes 
e devem ser comunicadas num formato 
que promova a adopção pelo consumidor 
de medidas a favor da eficiência 
energética.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1644
Fiona Hall

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A interface deve fornecer informações que 
permitam aos consumidores finais 
controlar melhor o seu consumo de energia 
e utilizar as informações para uma 
eventual análise mais aprofundada. Essas
informações devem indicar, pelo menos, a 
actual taxa de consumo (p. ex., kWh, kJ, 
m3) e os custos correspondentes e devem 
ser comunicadas num formato que 
promova a adopção pelo consumidor de 
medidas a favor da eficiência energética.

A interface do contador deve apoiar a 
ligação de um monitor doméstico que 
forneça informações que permitam aos 
consumidores finais controlar melhor e 
reduzir o seu consumo de energia. Estas 
informações podem ser usadas para uma 
eventual análise mais aprofundada e 
aconselhamento por um terceiro 
designado pelo consumidor final que 
salvaguarde a privacidade do último.
Essas informações devem indicar, pelo 
menos, a actual taxa de consumo (p. ex., 
kWh, kJ, m3) e os custos correspondentes.

Or. en

Alteração 1645
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A interface deve fornecer informações que 
permitam aos consumidores finais 
controlar melhor o seu consumo de energia 
e utilizar as informações para uma eventual 
análise mais aprofundada. Essas 
informações devem indicar, pelo menos, a 
actual taxa de consumo (p. ex., kWh, kJ, 
m3) e os custos correspondentes e devem 
ser comunicadas num formato que 
promova a adopção pelo consumidor de 
medidas a favor da eficiência energética.

A interface deve fornecer informações, 
quer através do monitor do contador 
inteligente, quer através da Internet, que 
permitam aos consumidores finais 
controlar melhor o seu consumo de energia 
real e utilizar as informações para uma 
eventual análise mais aprofundada. Essas 
informações devem indicar, pelo menos, a 
actual taxa de consumo (p. ex., kWh, kJ, 
m3) e os custos correspondentes e devem 
ser comunicadas num formato que 
promova a adopção pelo consumidor de 
medidas a favor da eficiência energética.
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Or. en

Alteração 1646
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 1 – ponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A interface deve fornecer informações que 
permitam aos consumidores finais 
controlar melhor o seu consumo de energia 
e utilizar as informações para uma eventual 
análise mais aprofundada. Essas 
informações devem indicar, pelo menos, a 
actual taxa de consumo (p. ex., kWh, kJ, 
m3) e os custos correspondentes e devem 
ser comunicadas num formato que 
promova a adopção pelo consumidor de 
medidas a favor da eficiência energética.

A interface deve fornecer informações que 
permitam aos consumidores finais 
controlar melhor o seu consumo de energia 
e utilizar as informações para uma eventual 
análise mais aprofundada. Essas 
informações devem indicar, pelo menos, a 
actual taxa de consumo (p. ex., kWh, kJ, 
m3) e os custos correspondentes, desde que 
disponíveis, e devem ser comunicadas num 
formato que promova a adopção pelo 
cliente de medidas a favor da eficiência 
energética.

Or. de

Alteração 1647
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A interface deve fornecer informações que 
permitam aos consumidores finais 
controlar melhor o seu consumo de energia 
e utilizar as informações para uma eventual 
análise mais aprofundada. Essas 
informações devem indicar, pelo menos, a 
actual taxa de consumo (p. ex., kWh, kJ, 
m3) e os custos correspondentes e devem 
ser comunicadas num formato que 
promova a adopção pelo consumidor de 
medidas a favor da eficiência energética.

A interface deve fornecer informações que 
permitam aos consumidores finais 
controlar melhor o seu consumo de energia 
e utilizar as informações para uma eventual 
análise mais aprofundada e permitir a 
aplicação de tarifas horárias flexíveis de 
resposta à procura. Essas informações 
devem indicar, pelo menos, a actual taxa de 
consumo (p. ex., kWh, kJ, m3) e os custos 
correspondentes e devem ser comunicadas 
num formato que promova a adopção pelo 
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consumidor de medidas a favor da 
eficiência energética.

Or. en

Alteração 1648
Fiona Hall

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As infra-estruturas de contadores 
inteligente devem incluir interfaces de 
comunicação de dois sentidos para 
garantir a prestação de serviços de 
eficiência energética e de serviços de 
gestão da procura, como a domótica e 
programas de resposta à procura, que 
permitam que o consumidor final reaja às 
indicações dos preços e adapte o seu 
consumo de energia. Os Estados-
Membros devem exigir que estas 
interfaces sejam interoperáveis.

Or. en

Justificação

A instalação de contadores inteligentes constitui uma boa ocasião para que os serviços 
energéticos também possam evoluir razão pela qual os dados relativos à produção e ao 
consumo de energia poderão ser colocados à disposição de terceiros para viabilizar os 
serviços de eficiência energética e de gestão da procura. Tal inclui programas de resposta à 
procura programas de resposta à procura para incentivar o consumidor a reagir às 
indicações dos preços e a alterar o seu comportamento em matéria de consumo de energia 
adoptando padrões de consumo mais eficientes e sustentáveis.

Alteração 1649
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

A entidade reguladora nacional deve 
assegurar que a interface forneça também 
dados públicos que permitam ao 
consumidor final consultar e utilizar as 
tarifas aplicáveis em função do tempo de 
utilização com uma tarifação em tempo 
real, em hora de ponta e reduzida em hora 
de ponta.

Suprimido

Or. en

Alteração 1650
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A entidade reguladora nacional deve
assegurar que a interface forneça também 
dados públicos que permitam ao 
consumidor final consultar e utilizar as 
tarifas aplicáveis em função do tempo de 
utilização com uma tarifação em tempo 
real, em hora de ponta e reduzida em hora 
de ponta.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
a interface forneça também dados públicos 
que permitam ao consumidor final 
consultar e utilizar as tarifas aplicáveis em 
função do tempo de utilização com uma 
tarifação em tempo real, em hora de ponta 
e reduzida em hora de ponta.

Or. en

Justificação

Tal não é necessariamente o papel da ERN.

Alteração 1651
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 1 – ponto 1.1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

A entidade reguladora nacional deve 
assegurar que a interface forneça também 
dados públicos que permitam ao 
consumidor final consultar e utilizar as 
tarifas aplicáveis em função do tempo de 
utilização com uma tarifação em tempo 
real, em hora de ponta e reduzida em hora 
de ponta.

A entidade reguladora nacional pode
assegurar que a interface forneça também 
dados públicos que permitam ao 
consumidor final consultar e utilizar as 
tarifas aplicáveis em função do tempo de 
utilização com uma tarifação em tempo 
real, em hora de ponta e reduzida em hora 
de ponta.

Or. ro

Alteração 1652
Gaston Franco

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A entidade reguladora nacional deve 
assegurar que a interface forneça também 
dados públicos que permitam ao 
consumidor final consultar e utilizar as 
tarifas aplicáveis em função do tempo de 
utilização com uma tarifação em tempo 
real, em hora de ponta e reduzida em hora 
de ponta.

A entidade reguladora nacional deve 
assegurar que a interface forneça também 
dados públicos que permitam ao 
consumidor final consultar e utilizar no 
caso da electricidade as tarifas aplicáveis 
em função do tempo de utilização com uma 
tarifação em tempo real, em hora de ponta 
e reduzida em hora de ponta.

Or. en

Justificação

A Directiva não deveria colidir com a política dos Estados-Membros em matéria de 
monitores domésticos objecto de transmissão, uma vez que uma tal medida pode ser 
complexa do ponto de vista técnico e onerosa (se comparada, em alguns casos, com a 
publicação de dados através de sítios Internet e de telefones inteligentes).

Alteração 1653
Fiona Hall
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Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem ter em 
consideração a necessidade de 
disponibilizar, se for caso disso, interfaces 
acessíveis a consumidores com 
deficiência.

Or. en

Alteração 1654
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 4 

Texto da Comissão Alteração

Os dados privados transmitidos pela 
interface devem permitir ao consumidor 
final consultar os níveis do seu histórico 
de consumo (na moeda local e em kWh, 
kJ ou m³):

Suprimido

a) Nos últimos sete dias, dia a dia;
b) Em toda a última semana;
c) Em todo o último mês;
d) Em todo o mesmo mês do ano anterior;
e) Em todo o último ano.

Or. en

Alteração 1655
Paul Rübig

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 4 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Os dados privados transmitidos pela 
interface devem permitir ao consumidor 
final consultar os níveis do seu histórico de 
consumo (na moeda local e em kWh, kJ 
ou m³):

Os dados privados transmitidos pela 
interface devem permitir ao consumidor 
final consultar os níveis do seu histórico de 
consumo ao longo de vários períodos de 
tempo:

Or. en

Justificação

The provisions should not be too prescriptive. The result of the current European 
Standardization Mandate M/441in the field of measuring instruments (due in 2012) needs to 
be awaited. Providing information in the proposed form involves a number of unresolved 
open issues such as high IT-costs, data protection, privacy, availability of historical price 
data and calibration. Only if these issues have been solved accurate requirements should be 
determined by Member States to ensure legal security for market participants. In addition, 
energy distributors and suppliers should be allowed to develop solutions that match 
customers’ needs and preferences.

Alteração 1656
Fiona Hall

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os dados privados transmitidos pela 
interface devem permitir ao consumidor 
final consultar os níveis do seu histórico de 
consumo (na moeda local e em kWh, kJ ou 
m³):

Os dados privados de consumo
transmitidos de forma securizada pela 
interface de informação bidireccional
devem permitir ao consumidor final 
consultar os níveis do seu histórico de 
consumo (na moeda local e em kWh, kJ ou 
m³):

Or. en

Alteração 1657
Gaston Franco
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Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os dados privados transmitidos pela 
interface devem permitir ao consumidor 
final consultar os níveis do seu histórico de 
consumo (na moeda local e em kWh, kJ ou 
m³):

Os dados privados transmitidos pela 
interface, como um sítio Internet pessoal, 
devem permitir ao consumidor final 
consultar os níveis do seu histórico de 
consumo ao longo de vários períodos de 
tempo (na moeda local e em kWh, kJ ou 
m³), tais como:

Or. en

Justificação

A Directiva não deveria colidir com a política dos Estados-Membros em matéria de 
monitores domésticos objecto de transmissão, uma vez que uma tal medida pode ser 
complexa do ponto de vista técnico e onerosa (se comparada, em alguns casos, com a 
publicação de dados através de sítios Internet e de telefones inteligentes).

Alteração 1658
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Nos últimos sete dias, dia a dia; Suprimido

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros estão autorizados a definir os seus próprios requisitos de informação 
com base na sua situação económica.

Alteração 1659
Paul Rübig

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 4 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Nos últimos sete dias, dia a dia; Suprimido

Or. en

Justificação

The provisions should not be too prescriptive. The result of the current European 
Standardization Mandate M/441in the field of measuring instruments (due in 2012) needs to 
be awaited. Providing information in the proposed form involves a number of unresolved 
open issues such as high IT-costs, data protection, privacy, availability of historical price 
data and calibration. Only if these issues have been solved accurate requirements should be
determined by Member States to ensure legal security for market participants. In addition, 
energy distributors and suppliers should be allowed to develop solutions that match 
customers’ needs and preferences.

Alteração 1660
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Em toda a última semana; Suprimido

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros estão autorizados a definir os seus próprios requisitos de informação 
com base na sua situação económica.

Alteração 1661
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Em todo o último mês; Suprimido
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Or. en

Justificação

Os Estados-Membros estão autorizados a definir os seus próprios requisitos de informação 
com base na sua situação económica.

Alteração 1662
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Em todo o mesmo mês do ano anterior; Suprimido

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros estão autorizados a definir os seus próprios requisitos de informação 
com base na sua situação económica.

Alteração 1663
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Em todo o último ano. Suprimido

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros estão autorizados a definir os seus próprios requisitos de informação 
com base na sua situação económica.

Alteração 1664
Herbert Reul
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Proposta de directiva
Anexo VI – secção 1 – ponto 1.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a coerência com as 
facturas enviadas aos agregados 
familiares, os períodos do histórico de 
consumo devem corresponder aos 
períodos de facturação.

Suprimido

Or. de

Justificação

Não é possível, no plano técnico, assegurar uma correspondência integral, uma vez que as 
informações respectivas são tratadas por sistemas informáticos diferentes, o que deve 
permanecer inalterado por razões de protecção dos dados e de segurança. Além disso, 
dependendo da data de instalação do cliente no imóvel, o período de facturação pode ser 
diferente dos períodos do histórico de consumo.

Alteração 1665
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a coerência com as 
facturas enviadas aos agregados 
familiares, os períodos do histórico de 
consumo devem corresponder aos 
períodos de facturação.

Suprimido

Or. en

Alteração 1666
Paul Rübig

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 5
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Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a coerência com as 
facturas enviadas aos agregados 
familiares, os períodos do histórico de 
consumo devem corresponder aos 
períodos de facturação.

Suprimido

Or. en

Justificação

Se bem que os consumidores possam saudar a possibilidade de compreender melhor o seu 
consumo através de um sistema de contadores inteligentes, tal pode não reflectir-se na 
facturação. Os consumidores preferem pagamentos parciais idênticos e uma liquidação final 
anual. O consumo de gás varia enormemente entre o Verão e o Inverno. A facturação 
baseada em breves períodos de consumo (por exemplo, mensais ou bimensais) resultará em 
pagamentos altamente voláteis que afectarão negativamente os consumidores.

Alteração 1667
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Deve ser fornecido, directamente através 
da interface ou via Internet, acesso fácil a 
informações complementares sobre o 
histórico de consumo (por dia, semana, 
mês, ano desde o início da medição 
inteligente) e a outras informações úteis 
que permitam ao consumidor efectuar ele 
mesmo verificações mais pormenorizadas 
(p. ex., gráficos da evolução do consumo 
individual,  informações comparativas, 
consumo/poupanças/despesas 
acumuladas desde o início de cada 
contrato, proporção do consumo 
individual de energia produzida a partir 
de fontes renováveis e correspondente 
redução das emissões de CO2, etc.).

Suprimido

Or. en
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Alteração 1668
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Deve ser fornecido, directamente através 
da interface ou via Internet, acesso fácil a 
informações complementares sobre o 
histórico de consumo (por dia, semana, 
mês, ano desde o início da medição 
inteligente) e a outras informações úteis 
que permitam ao consumidor efectuar ele 
mesmo verificações mais pormenorizadas 
(p. ex., gráficos da evolução do consumo 
individual, informações comparativas, 
consumo/poupanças/despesas 
acumuladas desde o início de cada 
contrato, proporção do consumo 
individual de energia produzida a partir 
de fontes renováveis e correspondente 
redução das emissões de CO2, etc.).

Deve ser fornecido, directamente através 
da interface ou via Internet, acesso fácil a 
informações complementares sobre o 
histórico de consumo (numa base diária, 
semanal ou mensal até aos 13 meses 
anteriores).

Or. en

Alteração 1669
Fiona Hall

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Deve ser fornecido, directamente através
da interface ou via Internet, acesso fácil a 
informações complementares sobre o 
histórico de consumo (por dia, semana, 
mês, ano desde o início da medição 
inteligente) e a outras informações úteis 
que permitam ao consumidor efectuar ele 
mesmo verificações mais pormenorizadas 
(p. ex., gráficos da evolução do consumo 

Deve ser fornecido, directamente através 
de dispositivos domésticos e, pelo menos, 
um outro tipo de informação directa, 
acesso fácil a informações complementares 
sobre o histórico de consumo (por dia, 
semana, mês, ano desde o início da 
medição inteligente) e a outras informações 
úteis que permitam ao consumidor efectuar 
ele mesmo verificações mais 
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individual, informações comparativas, 
consumo/poupanças/despesas acumuladas 
desde o início de cada contrato, proporção 
do consumo individual de energia 
produzida a partir de fontes renováveis e 
correspondente redução das emissões de 
CO2, etc.).

pormenorizadas (p. ex., gráficos da 
evolução do consumo individual, 
informações comparativas, 
consumo/poupanças/despesas acumuladas 
desde o início de cada contrato, proporção 
do consumo individual de energia 
produzida a partir de fontes renováveis e 
correspondente redução das emissões de 
CO2, etc.).

Or. en

Alteração 1670
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 1 – ponto 1.1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Deve ser fornecido, directamente através 
da interface ou via Internet, acesso fácil a 
informações complementares sobre o 
histórico de consumo (por dia, semana, 
mês, ano desde o início da medição 
inteligente) e a outras informações úteis 
que permitam ao consumidor efectuar ele 
mesmo verificações mais pormenorizadas 
(p. ex., gráficos da evolução do consumo 
individual, informações comparativas, 
consumo/poupanças/despesas acumuladas 
desde o início de cada contrato, proporção 
do consumo individual de energia 
produzida a partir de fontes renováveis e 
correspondente redução das emissões de 
CO2, etc.)

Deve ser fornecido, directamente através 
da interface ou via Internet, acesso fácil a 
informações complementares sobre o 
histórico de consumo (por dia, semana, 
mês, ano desde o início da medição 
inteligente) e a outras informações úteis 
que permitam ao consumidor efectuar ele 
mesmo verificações mais pormenorizadas 
(p. ex., gráficos da evolução do consumo 
individual, informações comparativas, 
consumo/poupanças/despesas acumuladas 
desde o início de cada contrato, proporção 
do consumo individual de energia 
produzida a partir de fontes renováveis e 
correspondente redução das emissões de 
CO2, etc.), respeitando a legislação e as 
normas relativas à protecção dos dados de 
carácter pessoal

Or. ro

Alteração 1671
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.2 

Texto da Comissão Alteração

Os calorímetros de radiador devem ser 
equipados de visores de leitura fácil que 
permitam ao consumidor final consultar a 
actual taxa de consumo, bem como os 
níveis do seu histórico de consumo. Os 
períodos do histórico de consumo 
indicados pelo calorímetro de radiador 
devem corresponder aos períodos de 
facturação.

Os calorímetros de radiador devem ser 
equipados de visores de leitura fácil que 
permitam ao consumidor final consultar a 
actual taxa de consumo, bem como os 
níveis do seu histórico de consumo, em 
termos claros e compreensíveis. Os 
períodos do histórico de consumo 
indicados pelo calorímetro de radiador 
devem corresponder aos períodos de 
facturação.

Or. en

Alteração 1672
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 1 – subponto 1.2 

Texto da Comissão Alteração

Os calorímetros de radiador devem ser 
equipados de visores de leitura fácil que 
permitam ao consumidor final consultar a 
actual taxa de consumo, bem como os 
níveis do seu histórico de consumo. Os 
períodos do histórico de consumo 
indicados pelo calorímetro de radiador 
devem corresponder aos períodos de 
facturação.

Sempre que tal seja viável, os calorímetros 
de radiador devem ser equipados de visores 
de leitura fácil que permitam ao 
consumidor final consultar a actual taxa de 
consumo, bem como os níveis do seu 
histórico de consumo. Os períodos do 
histórico de consumo indicados pelo 
calorímetro de radiador devem 
corresponder aos períodos de facturação.

Or. en

Alteração 1673
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.1 – título
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Texto da Comissão Alteração

2.1 Frequência de facturação com base no 
consumo efectivo

2.1 Frequência das facturações e 
informações com base no consumo 
efectivo

Or. de

Alteração 1674
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – título

Texto da Comissão Alteração

2.1 Frequência de facturação com base no 
consumo efectivo

2.1. Frequência de informação fornecida 
aos consumidores

Or. en

Alteração 1675
Gaston Franco

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – título

Texto da Comissão Alteração

2.1 Frequência de facturação com base no 
consumo efectivo

2.1 Frequência de informação ao 
consumidor com base no consumo efectivo 
e nos custos reais

Or. en

Justificação

A implantação de contadores inteligentes deverá ser levada a cabo quando estiverem 
reunidas todas as condições necessárias (jurídicas, técnicas e económicas). A facturação 
informativa - especialmente em papel - aumentará os custos em papel e acarretarão em 
última instância um custo superior às poupanças que se poderiam realizar com este serviço. 
Não é possível realizar poupanças mercê de serviços de facturação. Uma factura com 
periodicidade mensal acarretará grandes custos, será onerosa para o consumidor e 
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incompatível com os requisitos do meio ambiente. Além disso, os custos adicionais devem ser 
suportados pelo consumidor.

Alteração 1676
Paul Rübig

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – título

Texto da Comissão Alteração

2.1 Frequência de facturação com base no
consumo efectivo

2.1 Frequência da informação sobre o
consumo efectivo

Or. en

Justificação

Savings cannot be realised throughout billing systems. A monthly based paper bill will be 
extremely expensive) and not very environmentally friendly. These additional costs must be 
covered by the customer. In general there is a tendency to confuse more information with 
better information, especially related to energy billing. In many countries costumers are 
confronted with unreadable bills and too much information. Anyway, the important work on 
standardisation led by the Commission has to be taken into consideration. The Directives 
2009/72/EC and 2009/73/EC does not provide in its Annex 1 for monthly billing. These rules 
were set on an adequate basis, in particular since as evidenced by international studies (just 2 
– 3% potential savings in field trials) in case of a comprehensive roll-out the effect of smart 
metering and monthly information on energy consumption seems to be rather small as only 
already motivated customers react on the feedback and change their consumption pattern 
accordingly.

Alteração 1677
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – título

Texto da Comissão Alteração

2.1 Frequência de facturação com base no
consumo efectivo

2.1 Frequência da informação sobre o
consumo efectivo

Or. en
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Justificação

Os agregados mais desfavorecidos poderão ter muitas dificuldades para fazer face a uma 
facturação mensal, o que aumentaria a precariedade energética. Além disso, uma tal medida 
constitui a prerrogativa das políticas sociais e económicas dos Estados-Membros. O artigo 
8.º deve respeitar integralmente o disposto nas Directivas 2009/72 e 2009/73.

Alteração 1678
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – título

Texto da Comissão Alteração

2.1 Frequência de facturação com base no 
consumo efectivo

2.1 Frequência da informação sobre
facturação com base no consumo efectivo

Or. en

Alteração 1679
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A fim de permitir aos consumidores finais 
regular o seu próprio consumo de energia, 
a facturação com base no consumo efectivo 
deve ser estabelecida com a seguinte 
periodicidade:

A fim de permitir aos consumidores finais 
regular o seu próprio consumo de energia, 
a facturação com base no consumo efectivo 
deve ser estabelecida com uma frequência 
que permita aos consumidores regularem 
o seu próprio consumo e participarem no 
mercado se o desejarem, tal como 
previsto, no caso da electricidade, no 
Anexo I, n.º 1, alínea i), da Directiva 
2009/72/CE e, no caso do gás, na 
Directiva 2009/73/CE.

Or. en
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Alteração 1680
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A fim de permitir aos consumidores finais 
regular o seu próprio consumo de energia, 
a facturação com base no consumo efectivo 
deve ser estabelecida com a seguinte 
periodicidade:

A fim de permitir aos consumidores finais 
regular o seu próprio consumo de energia 
quando tal for possível de ponto de vista 
técnico, razoável do ponto de vista 
económico e proporcionado em termos de 
poupança potencial de energia, os 
Estados-Membros velam por que os 
consumidores sejam capazes de realizar 
leituras regulares dos seus contadores, 
caso não disponham de contadores de 
electricidade ou de gás inteligentes, a fim 
de garantir que a facturação seja
estabelecida com base no consumo 
efectivo.

Or. en

Alteração 1681
Gaston Franco

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A fim de permitir aos consumidores finais 
regular o seu próprio consumo de energia, 
a facturação com base no consumo 
efectivo deve ser estabelecida com a 
seguinte periodicidade:

A fim de permitir aos consumidores finais 
regular o seu próprio consumo de energia, 
as informações com base no consumo 
efectivo e os custos reais são fornecidos
com a seguinte periodicidade:

Or. en

Alteração 1682
Britta Thomsen
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Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A fim de permitir aos consumidores finais 
regular o seu próprio consumo de energia, 
a facturação com base no consumo 
efectivo deve ser estabelecida com a 
seguinte periodicidade:

A fim de permitir aos consumidores finais 
regular o seu próprio consumo de energia, 
as informações sobre o consumo efectivo 
devem ser estabelecidas com a seguinte 
periodicidade:

Or. en

Justificação

Os agregados mais desfavorecidos poderão ter muitas dificuldades para fazer face a uma 
facturação mensal, o que aumentaria a precariedade energética. Além disso, uma tal medida 
constitui a prerrogativa das políticas sociais e económicas dos Estados-Membros. O artigo 
8.º deve respeitar integralmente o disposto nas Directivas 2009/72 e 2009/73.

Alteração 1683
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A fim de permitir aos consumidores finais 
regular o seu próprio consumo de energia, 
a facturação com base no consumo 
efectivo deve ser estabelecida com a 
seguinte periodicidade:

A fim de permitir aos consumidores finais 
regular o seu próprio consumo de energia, 
a informação relativa à facturação deve 
ser fornecida com base no consumo 
efectivo com a seguinte periodicidade:

Or. de

Alteração 1684
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

A fim de permitir aos consumidores finais 
regular o seu próprio consumo de energia, 
a facturação com base no consumo 
efectivo deve ser estabelecida com a 
seguinte periodicidade:

A fim de permitir aos consumidores finais 
regular o seu próprio consumo de energia, 
a informação com base no consumo 
efectivo deve ser estabelecida com a 
seguinte periodicidade:

Or. de

Alteração 1685
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A fim de permitir aos consumidores finais 
regular o seu próprio consumo de energia, 
a facturação com base no consumo efectivo 
deve ser estabelecida com a seguinte 
periodicidade:

A fim de permitir aos consumidores finais 
regular o seu próprio consumo de energia, 
a facturação com base no consumo efectivo 
deve ser estabelecida, desde que existam 
soluções técnicas adequadas, com a 
seguinte periodicidade:

Or. de

Alteração 1686
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A fim de permitir aos consumidores finais 
regular o seu próprio consumo de energia, 
a facturação com base no consumo efectivo 
deve ser estabelecida com a seguinte 
periodicidade:

A fim de permitir aos consumidores finais 
regular o seu próprio consumo de energia, 
as informações sobre a facturação com 
base no consumo efectivo devem ser 
estabelecidas com a seguinte 
periodicidade:
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Or. en

Alteração 1687
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Numa base mensal para o consumo de 
electricidade.

Suprimido

Or. en

Alteração 1688
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Numa base mensal para o consumo de 
electricidade.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem estar em condições de decidir da frequência da facturação, uma 
vez que o requisito de uma maior frequência terá importantes consequências para os 
consumidores.

Alteração 1689
Bernd Lange

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Numa base mensal para o consumo de a) Numa base mensal para o consumo de 
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electricidade. electricidade. Com o aval do cliente final, 
é possível uma derrogação a esta 
frequência, podendo ser acordadas 
facturações trimestrais, semestrais ou 
anuais. Nesse caso, o cliente final deve ser 
informado mensalmente sobre a média 
mensal do consumo anual esperado.

Or. de

Alteração 1690
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Numa base mensal para o consumo de 
electricidade.

a) Numa base mensal para o consumo de 
electricidade desde que não tenha sido 
acordada com o cliente uma modalidade 
diferente.

Or. de

Alteração 1691
Gaston Franco

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Numa base mensal para o consumo de 
electricidade.

a) Numa base mensal para o consumo de 
electricidade se tal for razoável e 
exequível do ponto de vista técnico.

Or. en

Alteração 1692
Giles Chichester
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Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos de dois em dois meses, para 
o consumo de gás natural. Se o gás for 
utilizado para aquecimento individual, a 
facturação deve ser estabelecida numa 
base mensal.

Suprimido

Or. en

Alteração 1693
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos de dois em dois meses, para 
o consumo de gás natural. Se o gás for 
utilizado para aquecimento individual, a 
facturação deve ser estabelecida numa 
base mensal.

Suprimido

Or. en

Alteração 1694
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos de dois em dois meses, para 
o consumo de gás natural. Se o gás for
utilizado para aquecimento individual, a 
facturação deve ser estabelecida numa 
base mensal.

b) Pelo menos de dois em dois meses, para 
o consumo de gás natural, desde que não 
seja utilizado para fins de aquecimento 
individual. No último caso, podem ser 
concluídos acordos individuais.

Or. de
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Justificação

Muitos consumidores não poderiam pagar os custos de aquecimento no Inverno se não 
efectuassem poupanças correspondentes já no Verão. Mais importante do que uma factura 
detalhada numa base mensal ou de dois em dois meses é a informação sobre o consumo 
actual. Os consumidores deveriam, em todos os casos, dispor de possibilidades de escolha. A 
UE deveria continuar a partir do princípio de que os consumidores são autónomos!

Alteração 1695
Bernd Lange

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos de dois em dois meses, para 
o consumo de gás natural. Se o gás for 
utilizado para aquecimento individual, a 
facturação deve ser estabelecida numa base 
mensal.

b) Pelo menos de dois em dois meses, para 
o consumo de gás natural. Se o gás for 
utilizado para aquecimento individual, a 
facturação deve ser estabelecida numa base 
mensal. Com o aval do cliente final, é 
possível alterar esta frequência e acordar 
numa facturação com periodicidade 
trimestral, semestral ou anual. Nesse
caso, o cliente final deve ser informado 
mensalmente sobre a média mensal do 
consumo anual esperado.

Or. de

Alteração 1696
Gaston Franco

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos de dois em dois meses, para 
o consumo de gás natural. Se o gás for 
utilizado para aquecimento individual, a 
facturação deve ser estabelecida numa 
base mensal.

b) Pelo menos de dois em dois meses, para 
o consumo de gás natural. Se o gás for 
utilizado para aquecimento individual, as 
informações ao consumidor devem ser
fornecidas numa base mensal se tal for 
razoável e exequível do ponto de vista 
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técnico.

Or. en

Alteração 1697
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos de dois em dois meses, para 
o consumo de gás natural. Se o gás for 
utilizado para aquecimento individual, a 
facturação deve ser estabelecida numa 
base mensal.

b) Pelo menos de dois em dois meses, para 
o consumo de gás natural. Se o gás for 
utilizado para aquecimento individual, as 
informações devem ser fornecidas numa 
base mensal.

Or. en

Justificação

Os agregados mais desfavorecidos poderão ter muitas dificuldades para fazer face a uma 
facturação mensal, o que aumentaria a precariedade energética. Além disso, uma tal medida 
constitui a prerrogativa das políticas sociais e económicas dos Estados-Membros. O artigo 
8.º deve respeitar integralmente o disposto nas Directivas 2009/72 e 2009/73.

Alteração 1698
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos de dois em dois meses, para 
o consumo de gás natural. Se o gás for 
utilizado para aquecimento individual, a 
facturação deve ser estabelecida numa 
base mensal.

b) Pelo menos de dois em dois meses, para 
o consumo de gás natural. Se o gás for 
utilizado para aquecimento individual, a 
informação deve ser fornecida numa base 
mensal.

Or. de
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Alteração 1699
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos de dois em dois meses, para 
o consumo de gás natural. Se o gás for 
utilizado para aquecimento individual, a 
facturação deve ser estabelecida numa 
base mensal.

b) Pelo menos de dois em dois meses, para 
o consumo de gás natural. Se o gás for 
utilizado para aquecimento individual, as 
informações devem ser fornecidas numa 
base mensal.

Or. en

Alteração 1700
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central, a facturação deve 
ser estabelecida numa base mensal 
durante a estação de 
aquecimento/arrefecimento.

Suprimido

Or. en

Alteração 1701
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central, a facturação deve 
ser estabelecida numa base mensal 
durante a estação de 

Suprimido
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aquecimento/arrefecimento.

Or. en

Alteração 1702
Norbert Glante

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central, a facturação deve ser 
estabelecida numa base mensal durante a 
estação de aquecimento/arrefecimento.

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central e quando estejam 
instalados contadores individuais, a 
facturação correspondente ao consumo 
actual deve ser estabelecida numa base 
mensal durante a estação de 
aquecimento/arrefecimento se o cliente 
final assim o desejar. Se a facturação se 
basear numa repartição dos custos de 
aquecimento, devem facturar-se 
montantes mensais iguais, pelo menos, 
uma vez por ano.

Or. de

Justificação

Esta modificação visa assegurar que os clientes sejam informados numa base mensal, mas 
que procedam regularmente ao pagamento de iguais quantias a fim de lhes evitar 
dificuldades durante os meses de Inverno.

Alteração 1703
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central, a facturação deve ser 
estabelecida numa base mensal durante a 

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central nos quais tenha sido 
instalado um contador individual, a 



PE476.055v01-00 34/89 AM\884267PT.doc

PT

estação de aquecimento/arrefecimento. facturação com base no consumo real 
deve ser estabelecida numa base mensal 
durante a estação de 
aquecimento/arrefecimento, se solicitado 
pelo consumidor final. Se a facturação se 
basear numa repartição dos custos do 
aquecimento, as facturais mensais 
harmonizadas devem ser regularizadas 
pelo menos uma vez por ano.

Or. en

Alteração 1704
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central, a facturação deve ser 
estabelecida numa base mensal durante a 
estação de aquecimento/arrefecimento.

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central nos quais tenha sido 
instalado um contador individual, a 
facturação com base no consumo real 
deve ser estabelecida numa base mensal 
durante a estação de 
aquecimento/arrefecimento, se solicitado 
pelo consumidor final. Se a facturação se 
basear numa repartição dos custos do 
aquecimento, as facturais mensais 
harmonizadas devem ser regularizadas 
pelo menos uma vez por ano.

Or. en

Justificação

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
allocators equipment.  At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian’s district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What’s more they are able to allocate cool consumption where in 
case of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are 
in line with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. 
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Monthly fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases 
when meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.

Alteração 1705
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central, a facturação deve ser 
estabelecida numa base mensal durante a 
estação de aquecimento/arrefecimento.

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central, a facturação pode
ser estabelecida numa base mensal durante 
a estação de aquecimento/arrefecimento, 
desde que não tenha sido acordada com o 
cliente uma modalidade diferente. As 
informações sobre o consumo deveriam, 
em contrapartida, ser fornecidas numa 
base mensal.

Or. de

Justificação

De um modo geral, afigura-se necessária uma maior flexibilidade para satisfazer os desejos e 
necessidades individuais dos consumidores e lhes poupar custos desnecessários, que, de 
acordo com primeiras estimativas, podem ascender a 60 euros/ano no caso de uma factura 
mensal detalhada num imóvel de habitação.

Alteração 1706
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central, a facturação deve ser 
estabelecida numa base mensal durante a 
estação de aquecimento/arrefecimento.

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central nos quais seja 
instalado um contador individual, a 
facturação com base no consumo real 
deve ser estabelecida gratuitamente numa 
base mensal durante a estação de 
aquecimento/arrefecimento, a menos que o 
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consumidor final tenha apresentado um 
pedido diferente.

Or. en

Alteração 1707
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central, a facturação deve 
ser estabelecida numa base mensal durante 
a estação de aquecimento/arrefecimento.

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central, a informação deve 
ser fornecida numa base mensal durante a 
estação de aquecimento/arrefecimento na 
medida em que tal seja tecnicamente 
viável e oportuno.

Or. de

Alteração 1708
Gaston Franco

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central, a facturação deve 
ser estabelecida numa base mensal durante 
a estação de aquecimento/arrefecimento.

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central, as informações ao 
consumidor devem ser prestadas numa 
base mensal durante a estação de 
aquecimento/arrefecimento, se tal for 
razoável e exequível do ponto de vista 
técnico.

Or. en

Alteração 1709
Britta Thomsen
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Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central, a facturação deve 
ser estabelecida numa base mensal durante 
a estação de aquecimento/arrefecimento.

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central, as informações 
devem ser prestadas numa base mensal 
durante a estação de 
aquecimento/arrefecimento.

Or. en

Justificação

Os agregados mais desfavorecidos poderão ter muitas dificuldades para fazer face a uma 
facturação mensal, o que aumentaria a precariedade energética. Além disso, uma tal medida 
constitui a prerrogativa das políticas sociais e económicas dos Estados-Membros. O artigo 
8.º deve respeitar integralmente o disposto nas Directivas 2009/72 e 2009/73.

Alteração 1710
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central, a facturação deve 
ser estabelecida numa base mensal durante 
a estação de aquecimento/arrefecimento.

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central, as informações 
devem ser prestadas numa base mensal 
durante a estação de 
aquecimento/arrefecimento.

Or. en

Alteração 1711
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central, a facturação deve ser 
estabelecida numa base mensal durante a 
estação de aquecimento/arrefecimento.

c) Para os sistemas de aquecimento e 
arrefecimento central urbanos ou de outro 
tipo, a facturação deve ser estabelecida 
numa base mensal durante a estação de 
aquecimento/arrefecimento.

Or. en

Alteração 1712
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Pelo menos de dois em dois meses, para 
a facturação da água quente.

Suprimido

Or. en

Alteração 1713
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Pelo menos de dois em dois meses, para 
a facturação da água quente.

Suprimido

Or. en

Alteração 1714
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Pelo menos de dois em dois meses, para 
a facturação da água quente.

d) Pelo menos de dois em dois meses, para 
as informações da água quente.

Or. en

Justificação

Os agregados mais desfavorecidos poderão ter muitas dificuldades para fazer face a uma 
facturação mensal, o que aumentaria a precariedade energética. Além disso, uma tal medida 
constitui a prerrogativa das políticas sociais e económicas dos Estados-Membros. O artigo 
8.º deve respeitar integralmente o disposto nas Directivas 2009/72 e 2009/73.

Alteração 1715
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Pelo menos de dois em dois meses, para 
a facturação da água quente.

d) Pelo menos de dois em dois meses, para 
o consumo da água quente.

Or. en

Alteração 1716
Norbert Glante

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Pelo menos de dois em dois meses, para 
a facturação da água quente.

d) Pelo menos de dois em dois meses, para 
a facturação da água quente, ou – se 
fornecida pelo mesmo sistema central –
com a mesma frequência mencionada na 
alínea c).

Or. de
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Justificação

Se a água quente for fornecida pelo mesmo sistema central que o aquecimento, os intervalos 
de facturação deveriam ser os mesmos por razões de eficácia de custos.

Alteração 1717
Gaston Franco

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Pelo menos de dois em dois meses, para 
a facturação da água quente.

d) Pelo menos de dois em dois meses, para 
as informações relativas ao consumo de
água quente se tal for razoável e exequível 
do ponto de vista técnico.

Or. en

Alteração 1718
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Pelo menos de dois em dois meses, para 
a facturação da água quente.

d) Pelo menos de dois em dois meses, para 
a facturação da água quente ou, se for 
fornecido pelo mesmo sistema central, 
com a mesma periodicidade aplicável na 
alínea c).

Or. en

Alteração 1719
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea d)



AM\884267PT.doc 41/89 PE476.055v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

d) Pelo menos de dois em dois meses, para 
a facturação da água quente.

d) Pelo menos de dois em dois meses, para 
a facturação da água quente ou, se for 
fornecido pelo mesmo sistema central, 
com a mesma periodicidade aplicável na 
alínea c).

Or. en

Justificação

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
allocators equipment.  At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian’s district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What’s more they are able to allocate cool consumption where in 
case of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are 
in line with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. 
Monthly fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases 
when meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.

Alteração 1720
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Pelo menos de dois em dois meses, para 
a facturação da água quente.

d) Pelo menos de dois em dois meses, para 
a facturação da água quente ou, se for 
fornecido pelo mesmo sistema central, 
com a mesma periodicidade aplicável na 
alínea c).

Or. en

Alteração 1721
Hannes Swoboda
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Proposta de directiva
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Pelo menos de dois em dois meses, para 
a facturação da água quente.

d) Pelo menos de dois em dois meses, para 
a facturação da água quente na medida em 
que tal seja tecnicamente viável e 
oportuno.

Or. de

Alteração 1722
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A facturação baseada na medição do 
consumo de calor utilizando calorímetros 
de radiador deve ser acompanhada da 
explicação dos números indicados nos 
visores desses dispositivos, tendo em conta 
as características de base dos mesmos (EN 
834).

As informações baseadas na medição do 
consumo de calor utilizando calorímetros 
de radiador devem ser acompanhadas da 
explicação dos números indicados nos 
visores desses dispositivos, tendo em conta 
as características de base dos mesmos (EN 
834).

Or. en

Justificação

Os agregados mais desfavorecidos poderão ter muitas dificuldades para fazer face a uma 
facturação mensal, o que aumentaria a precariedade energética. Além disso, uma tal medida 
constitui a prerrogativa das políticas sociais e económicas dos Estados-Membros. O artigo 
8.º deve respeitar integralmente o disposto nas Directivas 2009/72 e 2009/73.

Alteração 1723
Vladimir Urutchev

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A facturação baseada na medição do 
consumo de calor utilizando calorímetros 
de radiador deve ser acompanhada da 
explicação dos números indicados nos 
visores desses dispositivos, tendo em conta 
as características de base dos mesmos (EN 
834).

As informações relativas à facturação
baseada na medição do consumo de calor 
utilizando calorímetros de radiador devem
ser acompanhadas da explicação dos 
números indicados nos visores desses 
dispositivos, tendo em conta as 
características de base dos mesmos (EN 
834).

Or. en

Alteração 1724
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
sejam disponibilizadas aos consumidores 
finais, em termos claros e compreensíveis, 
nas suas facturas, contratos, transacções 
e recibos emitidos nas estações de 
distribuição, ou nos documentos que os 
acompanham, as seguintes informações:

Os Estados-Membros devem assegurar que 
sejam disponibilizadas aos consumidores 
finais, em termos claros e compreensíveis 
informações úteis e pertinentes, como tal 
requerido no caso da electricidade pela 
Directiva 2009/72/CE e no caso do gás 
pela Directiva 2009/73/CE. Estas 
informações podem ser apresentadas sob 
diferentes formas e em intervalos 
diferentes, de forma clara e concisa, tendo 
em conta o facto de ser necessário 
minimizar a sobrecarga de informações 
ao consumidor.

Or. en

Alteração 1725
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
sejam disponibilizadas aos consumidores 
finais, em termos claros e compreensíveis, 
nas suas facturas, contratos, transacções e 
recibos emitidos nas estações de 
distribuição, ou nos documentos que os 
acompanham, as seguintes informações:

Os Estados-Membros devem assegurar que 
sejam disponibilizadas aos consumidores 
finais, em termos claros e compreensíveis, 
nas suas facturas, contratos, transacções e 
recibos emitidos, ou nos documentos que 
os acompanham, as seguintes informações:

Or. ro

Alteração 1726
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
sejam disponibilizadas aos consumidores 
finais, em termos claros e compreensíveis, 
nas suas facturas, contratos, transacções e 
recibos emitidos nas estações de 
distribuição, ou nos documentos que os 
acompanham, as seguintes informações:

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, pelo menos uma vez por ano, sejam 
disponibilizadas aos consumidores finais, 
em termos claros e compreensíveis, nas 
suas facturas, contratos, transacções e 
recibos emitidos nas estações de 
distribuição, ou nos documentos que os 
acompanham, as seguintes informações:

Or. de

Justificação

Nem sempre é útil e rentável fornecer mensalmente todas as informações ao cliente. Em 
muitos casos, a frequência anual é suficiente.

Alteração 1727
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Os preços efectivos actuais e o 
consumo efectivo de energia;

Suprimido

Or. en

Alteração 1728
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.2 – alínea a-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Todos os elementos que formam o 
preço (final) facturado, com descrição 
pormenorizada de cada elemento;

Or. ro

Alteração 1729
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Comparações entre o consumo actual 
de energia do consumidor final e o 
consumo no mesmo período do ano 
anterior, de preferência sob a forma de 
um gráfico;

Suprimido

Or. en

Alteração 1730
Giles Chichester
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Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Comparações com um utilizador final 
médio, normalizado ou aferido, da mesma 
categoria de utilizadores;

Suprimido

Or. en

Alteração 1731
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Comparações com um utilizador final 
médio, normalizado ou aferido, da mesma 
categoria de utilizadores;

Suprimido

Or. en

Justificação

Este tipo de informação não seria adequado ao formato de uma factura. Além disso, a 
inclusão de demasiados pedidos de informação adicionais nas facturas constituiria uma 
sobrecarga de informação, o que reduz a eficácia das mensagens que se pretende veicular.

Alteração 1732
Ioan Enciu

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Comparações com um utilizador final 
médio, normalizado ou aferido, da mesma 
categoria de utilizadores;

Suprimido

Or. ro
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Alteração 1733
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Informação sobre os contactos de 
organizações de consumidores, agências 
de energia ou organismos similares, 
incluindo sítios da Internet, onde possam 
ser obtidas informações sobre as medidas 
disponíveis de melhoria da eficiência 
energética, perfis comparativos de 
utilizadores finais e especificações 
técnicas objectivas de equipamentos
consumidores de energia.

Suprimido

Or. en

Alteração 1734
Fiona Hall

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Informação sobre os contactos de 
organizações de consumidores, agências de 
energia ou organismos similares, incluindo 
sítios da Internet, onde possam ser obtidas 
informações sobre as medidas disponíveis 
de melhoria da eficiência energética, perfis 
comparativos de utilizadores finais e 
especificações técnicas objectivas de 
equipamentos consumidores de energia.

d) Informação sobre os contactos de 
organizações de consumidores, agências de 
energia ou organismos similares, que 
sejam independentes e credenciados,
incluindo sítios da Internet, onde possam 
ser obtidas informações sobre as medidas 
disponíveis de melhoria da eficiência 
energética, perfis comparativos de 
utilizadores finais e especificações técnicas 
objectivas de equipamentos consumidores 
de energia.

Or. en
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Alteração 1735
Fiona Hall

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros garantem a 
inclusão, na frente das facturas de gás e 
electricidade, de um quadro sinóptico, do 
qual conste a seguinte informação:
a) A denominação exacta da tarifa;
b) A quantidade de energia consumida;
c) O índice de gás e/ou electricidade por 
kWh e sua repartição diária;
d) A forma de cálculo do custo;
e) Eventuais descontos de que o cliente 
beneficia e momento de termo dos 
descontos;
f) Taxas que o cliente terá de pagar, caso 
mude de fornecedor de energia.

Or. en

Justificação

Os consumidores têm de compreender suas facturas de energia para poderem mudar o seu 
consumo de energia. Um quadro sinóptico com as informações atrás referidas em todas as 
facturas de gás e electricidade permitiria que os consumidores entendessem, num ápice, as 
suas facturas.

Alteração 1736
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem também 
velar por que sejam disponibilizadas aos 
consumidores finais comparações com 
um utilizador final médio, normalizado ou 
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aferido, da mesma categoria de 
utilizadores, em termos claros e 
compreensíveis, nas suas facturas, 
contratos, transacções e recibos emitidos 
nas estações de distribuição.

Or. en

Justificação

Tal permitiria remeter para informações disponíveis noutros locais, por exemplo, em sítios 
Internet nos casos em que não seja apropriado incluir esta informação na própria factura.

Alteração 1737
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo VI – ponto 2 – subponto 2.3 

Texto da Comissão Alteração

Ao enviarem contratos e alterações de 
contratos, e nas facturas enviadas aos 
consumidores ou fornecidas através de 
sítios Web a cada um dos seus clientes, os 
distribuidores de energia, operadores de 
redes de distribuição e empresas de venda 
de energia a retalho devem 
comunicar-lhes, de forma clara e 
compreensível, informações sobre os 
contactos de organizações de 
consumidores, agências de energia ou 
organismos similares independentes, 
incluindo sítios da Internet, onde possam 
ser obtidas informações sobre as medidas 
disponíveis de melhoria da eficiência 
energética, perfis de referência para o seu 
consumo de energia e especificações 
técnicas dos aparelhos consumidores de 
energia que podem servir para reduzir o 
consumo destes aparelhos.

As empresas de venda de energia a retalho 
devem comunicar aos seus clientes de 
forma clara e compreensível informações 
sobre o ponto de contacto único tal como 
requerido no artigo 3.º, n.º 12, da 
Directiva 2009/72/CE, no caso da 
electricidade, e no artigo 3.º, n.º 9, da 
Directiva 2009/73/CE, no caso do gás.

Or. en
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Alteração 1738
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo VI – secção 2 – ponto 2.3

Texto da Comissão Alteração

Ao enviarem contratos e alterações de 
contratos, e nas facturas enviadas aos 
consumidores ou fornecidas através de 
sítios Web a cada um dos seus clientes, os 
distribuidores de energia, operadores de 
redes de distribuição e empresas de venda 
de energia a retalho devem comunicar-lhes, 
de forma clara e compreensível, 
informações sobre os contactos de 
organizações de consumidores, agências de 
energia ou organismos similares 
independentes, incluindo sítios da Internet, 
onde possam ser obtidas informações sobre 
as medidas disponíveis de melhoria da 
eficiência energética, perfis de referência 
para o seu consumo de energia e 
especificações técnicas dos aparelhos 
consumidores de energia que podem servir 
para reduzir o consumo destes aparelhos.

Ao enviarem contratos e alterações de 
contratos, e nas facturas, ou nos 
documentos que as acompanham,
enviadas aos consumidores ou fornecidas 
através de sítios Web a cada um dos seus 
clientes, os distribuidores de energia, 
operadores de redes de distribuição e 
empresas de venda de energia a retalho 
devem comunicar-lhes, de forma clara e 
compreensível, informações sobre os 
contactos de organizações de 
consumidores, agências de energia ou 
organismos similares independentes, 
incluindo sítios da Internet, onde possam 
ser obtidas informações sobre as medidas 
disponíveis de melhoria da eficiência 
energética, perfis de referência para o seu 
consumo de energia e especificações 
técnicas dos aparelhos consumidores de 
energia que podem servir para reduzir o 
consumo destes aparelhos.

Or. de

Alteração 1739
András Gyürk

Proposta de directiva
Anexo VII

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido.

Or. en
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Alteração 1740
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento referidos no artigo 10.º, n.º 
1, devem incluir:

1. A avaliação dos potenciais nacionais de 
aquecimento e arrefecimento referidos no 
artigo 10.º, n.º 1, devem incluir:

Or. en

Alteração 1741
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento referidos no artigo 10.º, n.º 
1, devem incluir:

1. A avaliação das potencialidades 
nacionais de aquecimento e arrefecimento 
referidos no artigo 10.º, n.º 1, devem 
incluir:

Or. en

Alteração 1742
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Anexo VII – secção 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento referidos no artigo 10.º, n.º 
1, devem incluir:

1. Os mapas nacionais de aquecimento e 
arrefecimento referidos no artigo 10.º, n.º 
1, devem incluir:

Or. fi



PE476.055v01-00 52/89 AM\884267PT.doc

PT

Alteração 1743
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo VII – secção 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento referidos no artigo 10.º, n.º 
1, devem incluir:

1. Os planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento referidos no artigo 10.º, n.º 
1, podem incluir:

Or. de

Justificação

A considerável diversidade dos factores locais na UE é particularmente visível a nível 
concelhio e de freguesias. Assim sendo, deveria ser autorizada uma maior flexibilidade 
aquando da elaboração desses planos.

Alteração 1744
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 1 – alínea c) – subalínea i) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(i) Os pontos de procura de aquecimento e 
arrefecimento, incluindo:

(i) Os pontos importantes de procura de 
aquecimento e arrefecimento;

Or. en

Alteração 1745
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 1 – alínea c) – subalínea i) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– municípios e aglomerações urbanas 
com um coeficiente de ocupação do solo 
de, pelo menos, 0,3; e ainda que

Suprimido
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Or. en

Alteração 1746
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 1 – alínea c) – subalínea i) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– zonas industriais com um consumo total 
anual de aquecimento e arrefecimento 
superior a 20 GWh;

Suprimido

Or. en

Alteração 1747
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 1 – alínea c) – subalínea iii) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os potenciais pontos de aquecimento e 
arrefecimento, incluindo:

(iii) Os potenciais pontos importantes de 
aquecimento e arrefecimento.

Or. en

Alteração 1748
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 1 – alínea c) – subalínea iii) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– instalações de produção de electricidade 
com uma produção total anual de 
electricidade superior a 20 GWh; e ainda 
que

Suprimido
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Or. en

Alteração 1749
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 1 – alínea c) – subalínea iii) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– instalações de incineração de resíduos; Suprimido

Or. en

Alteração 1750
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 1 – alínea c) – subalínea iii) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– instalações de cogeração existentes e 
planeadas, classificadas de acordo com o 
anexo VII, e instalações de aquecimento 
urbano.

Suprimido

Or. en

Alteração 1751
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Identificação da procura de aquecimento 
e arrefecimento que poderia ser satisfeita 
pela cogeração de elevada eficiência, 
incluindo a micro-cogeração residencial, e 
por redes de aquecimento e arrefecimento 

d) Identificação da procura de aquecimento 
e arrefecimento que poderia ser satisfeita 
pela cogeração de elevada eficiência, 
incluindo uma secção específica sobre a 
micro-cogeração residencial, se for caso 
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urbano; disso, e por redes de aquecimento e 
arrefecimento urbano;

Or. en

Justificação

O anexo VII deve deixar bem claro que os Estados-Membros são encorajados a apresentar 
dados separados sobre a procura de aquecimento e arrefecimento a satisfazer mediante 
unidades de micro-geração. Se os Estados-Membros apenas apresentarem dados gerais 
relativos à co-geração de alta eficiência, é possível que não tenham (suficientemente) em 
conta a micro-geração no seu cálculo.

Alteração 1752
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Anexo VII – Secção 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Identificação do potencial adicional de 
cogeração de elevada eficiência que 
poderia ser realizado, nomeadamente, com 
a renovação das infra-estruturas 
existentes e a construção de novas 
instalações de produção, instalações 
industriais ou outras instalações geradoras 
de calor residual;

(e) Identificação do potencial adicional de 
cogeração de elevada eficiência que 
poderia ser realizado, nomeadamente, com 
a construção de novas instalações de 
produção, instalações industriais ou outras 
instalações geradoras de calor residual;

Or. fi

Alteração 1753
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 1 – alínea f) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

f) As medidas a adoptar até 2020 e até 
2030 para realizar o potencial definido na 
alínea e) a fim de satisfazer a procura a que 
se refere a alínea d), incluindo:

f) As medidas que poderão ser adoptadas
até 2020 e até 2030 para realizar o 
potencial definido na alínea e) a fim de 
satisfazer a procura a que se refere a alínea
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d), incluindo:

Or. en

Alteração 1754
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 1 – alínea f) – subalínea ii-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) Medidas para garantir que as novas 
instalações de produção de electricidade 
de origem térmica e as instalações 
industriais que produzem calor útil sejam 
implantadas em locais em que se recupere 
o máximo do calor útil disponível a fim de 
satisfazer a procura existente ou prevista 
de calor e arrefecimento;

Or. en

Alteração 1755
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 1 – alínea f) – subalínea ii-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-B) Medidas para garantir que as novas 
zonas residenciais ou as novas instalações 
industriais que consomem calor nos seus 
processos de produção sejam implantadas 
em locais em que seja possível satisfazer o 
máximo da sua procura de calor 
utilizando o calor útil disponível, tal como 
identificado na avaliação, incluindo o 
agrupamento de várias instalações 
industriais no mesmo local, a fim de 
assegurar a melhor adequação entre 
oferta e a procura de aquecimento e 
arrefecimento;
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Or. en

Alteração 1756
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 1 – alínea f) – subalínea ii-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-C) Medidas para garantir que as 
instalações de produção de electricidade 
térmica, as instalações industriais 
geradoras de calor útil, as instalações de 
incineração de resíduos e outras 
instalações de valorização energética de 
resíduos sejam ligadas à rede local de 
aquecimento ou de arrefecimento urbano;

Or. en

Alteração 1757
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 1 – alínea f) – subalínea ii-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-D) Medidas para assegurar que as 
zonas residenciais e os estabelecimentos 
industriais que consomem calor nos seus 
processos de produção sejam ligadas à 
rede local de aquecimento ou 
arrefecimento urbano.

Or. en

Alteração 1758
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta de directiva
Anexo VII – Secção 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Uma estimativa da energia primária a 
poupar;

(h) Uma estimativa da energia primária ou 
final a poupar;

Or. fi

Alteração 1759
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Anexo VII – secção 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Uma estimativa das medidas de apoio 
público para o aquecimento e o 
arrefecimento, se for caso disso, com o 
orçamento anual e a identificação do 
elemento potencial de auxílio. Tal não 
prejudica uma notificação separada dos 
regimes de apoio público para a apreciação 
de um auxílio estatal.

i) Uma estimativa das medidas de apoio 
público para os serviços centralizados de
aquecimento e arrefecimento, se for caso 
disso, com o orçamento anual e a 
identificação do elemento potencial de 
auxílio. Tal não prejudica uma notificação 
separada dos regimes de apoio público para 
a apreciação de um auxílio estatal.

Or. ro

Alteração 1760
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na medida do necessário, o plano pode 
ser constituído por um conjunto de planos 
regionais ou locais.

2. Na medida do necessário, o plano pode 
ser constituído por um conjunto de planos 
regionais ou locais em matéria de 
aquecimento ou arrefecimento.

Or. en
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Alteração 1761
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Anexo VII – secção 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na medida do necessário, o plano pode 
ser constituído por um conjunto de planos 
regionais ou locais.

2. Na medida do necessário, o mapa de 
aquecimento e arrefecimento pode ser 
constituído por um conjunto de planos 
regionais ou locais.

Or. fi

Alteração 1762
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Werner Langen, Lambert van Nistelrooij, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os planos de ordenamento territorial 
urbano devem ser elaborados de forma a 
garantir que:

Suprimido

a) As novas instalações de produção de 
electricidade de origem térmica e as 
instalações industriais que produzem 
calor residual sejam implantadas em 
locais em que se recupere o máximo do 
calor residual disponível a fim de 
satisfazer a procura existente ou prevista 
de calor e arrefecimento;
b) As novas zonas residenciais ou novas 
instalações industriais que consomem 
calor nos seus processos de produção 
sejam implantadas em locais em que seja 
possível satisfazer o máximo da sua 
procura de calor utilizando o calor 
residual disponível, tal como indicado nos 
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planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento. A fim de assegurar a 
melhor adequação entre oferta e a 
procura de calor e frio, os planos de 
ordenamento territorial devem favorecer o 
agrupamento de várias instalações 
industriais no mesmo local;
c) As instalações de produção de 
electricidade térmica, as instalações 
industriais geradoras de calor residual, as 
instalações de incineração de resíduos e 
outras instalações de valorização 
energética de resíduos sejam ligadas à 
rede local de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano;
d) As zonas residenciais e os 
estabelecimentos industriais que 
consomem calor nos seus processos de 
produção sejam ligadas à rede local de 
aquecimento ou arrefecimento urbano.

Or. en

Alteração 1763
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os planos de ordenamento territorial 
urbano devem ser elaborados de forma a 
garantir que:

Suprimido

a) As novas instalações de produção de 
electricidade de origem térmica e as 
instalações industriais que produzem 
calor residual sejam implantadas em 
locais em que se recupere o máximo do 
calor residual disponível a fim de 
satisfazer a procura existente ou prevista 
de calor e arrefecimento;
b) As novas zonas residenciais ou novas 
instalações industriais que consomem 
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calor nos seus processos de produção 
sejam implantadas em locais em que seja 
possível satisfazer o máximo da sua 
procura de calor utilizando o calor 
residual disponível, tal como indicado nos 
planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento. A fim de assegurar a 
melhor adequação entre oferta e a 
procura de calor e frio, os planos de 
ordenamento territorial devem favorecer o 
agrupamento de várias instalações 
industriais no mesmo local;
c) As instalações de produção de 
electricidade térmica, as instalações 
industriais geradoras de calor residual, as 
instalações de incineração de resíduos e 
outras instalações de valorização 
energética de resíduos sejam ligadas à 
rede local de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano;
d) As zonas residenciais e os 
estabelecimentos industriais que 
consomem calor nos seus processos de 
produção sejam ligadas à rede local de 
aquecimento ou arrefecimento urbano.

Or. en

Justificação

Não se afigura apropriado que esta norma seja obrigatória, dadas as diferentes 
circunstâncias nacionais. Estes requisitos específicos de ordenamento territorial seriam 
portadores de um importante ónus adicional para os Estados-Membros. Deverão ser os 
Estados-Membros a determinar as medidas e os meios de execução mais apropriados para 
lograr as metas fixadas.

Alteração 1764
Gunnar Hökmark

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os planos de ordenamento territorial Suprimido
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urbano devem ser elaborados de forma a 
garantir que:
a) As novas instalações de produção de 
electricidade de origem térmica e as 
instalações industriais que produzem 
calor residual sejam implantadas em 
locais em que se recupere o máximo do 
calor residual disponível a fim de 
satisfazer a procura existente ou prevista 
de calor e arrefecimento;
b) As novas zonas residenciais ou novas 
instalações industriais que consomem 
calor nos seus processos de produção 
sejam implantadas em locais em que seja 
possível satisfazer o máximo da sua 
procura de calor utilizando o calor 
residual disponível, tal como indicado nos 
planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento. A fim de assegurar a 
melhor adequação entre oferta e a 
procura de calor e frio, os planos de 
ordenamento territorial devem favorecer o 
agrupamento de várias instalações 
industriais no mesmo local;
c) As instalações de produção de 
electricidade térmica, as instalações 
industriais geradoras de calor residual, as 
instalações de incineração de resíduos e 
outras instalações de valorização 
energética de resíduos sejam ligadas à 
rede local de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano;
d) As zonas residenciais e os 
estabelecimentos industriais que 
consomem calor nos seus processos de 
produção sejam ligadas à rede local de 
aquecimento ou arrefecimento urbano.

Or. en

Alteração 1765
Marita Ulvskog
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Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os planos de ordenamento territorial 
urbano devem ser elaborados de forma a 
garantir que:

Suprimido

a) As novas instalações de produção de 
electricidade de origem térmica e as 
instalações industriais que produzem 
calor residual sejam implantadas em 
locais em que se recupere o máximo do 
calor residual disponível a fim de 
satisfazer a procura existente ou prevista 
de calor e arrefecimento;
b) As novas zonas residenciais ou novas 
instalações industriais que consomem 
calor nos seus processos de produção 
sejam implantadas em locais em que seja 
possível satisfazer o máximo da sua 
procura de calor utilizando o calor 
residual disponível, tal como indicado nos 
planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento. A fim de assegurar a 
melhor adequação entre oferta e a 
procura de calor e frio, os planos de 
ordenamento territorial devem favorecer o 
agrupamento de várias instalações 
industriais no mesmo local;
c) As instalações de produção de 
electricidade térmica, as instalações 
industriais geradoras de calor residual, as 
instalações de incineração de resíduos e 
outras instalações de valorização 
energética de resíduos sejam ligadas à 
rede local de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano;
d) As zonas residenciais e os 
estabelecimentos industriais que 
consomem calor nos seus processos de 
produção sejam ligadas à rede local de 
aquecimento ou arrefecimento urbano.

Or. en
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Alteração 1766
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Anexo VII – secção 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As novas instalações de produção de 
electricidade de origem térmica e as 
instalações industriais que produzem calor 
residual sejam implantadas em locais em 
que se recupere o máximo do calor residual 
disponível a fim de satisfazer a procura 
existente ou prevista de calor e 
arrefecimento;

(a) As novas instalações de produção de 
electricidade de origem térmica e as 
instalações industriais que produzem calor 
residual sejam implantadas – na medida do
possível – em locais em que se recupere o 
máximo do calor residual disponível a fim 
de satisfazer a procura existente ou prevista 
de calor e arrefecimento;

Or. fi

Alteração 1767
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Anexo VII – secção 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As novas zonas residenciais ou novas 
instalações industriais que consomem calor 
nos seus processos de produção sejam 
implantadas em locais em que seja possível 
satisfazer o máximo da sua procura de 
calor utilizando o calor residual disponível, 
tal como indicado nos planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento. A fim de 
assegurar a melhor adequação entre oferta 
e a procura de calor e frio, os planos de 
ordenamento territorial devem favorecer o 
agrupamento de várias instalações 
industriais no mesmo local;

(b) As novas zonas residenciais ou novas 
instalações industriais que consomem calor 
nos seus processos de produção sejam 
implantadas – na medida do possível – em 
locais em que seja possível satisfazer o 
máximo da sua procura de calor utilizando 
o calor residual disponível, tal como 
indicado nos mapas nacionais de 
aquecimento e arrefecimento. A fim de 
assegurar a melhor adequação entre oferta 
e a procura de calor e frio, os planos de 
ordenamento territorial devem favorecer o 
agrupamento de várias instalações 
industriais no mesmo local;

Or. fi
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Alteração 1768
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo VIII

Texto da Comissão Alteração

Suprimido

Or. de

Justificação

Esta abordagem não se adapta a um mercado liberalizado, assemelhando-se a uma economia 
planificada segundo o modelo comunista. Conviria, antes, solicitar à Comissão a elaboração 
de orientações aplicáveis aos devidos estudos de viabilidade.

Alteração 1769
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Anexo VIII

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido.

Or. en

Justificação

As questões de localização ou outras medidas muito detalhadas devem ser excluídas da 
presente proposta. Os cálculos de investimento baseados na economia e tecnologia são 
suficientes para determinar se existe potencial para as instalações de co-geração e de uma 
utilização económica da electricidade e do aquecimento.

Alteração 1770
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo VIII
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Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido.

Or. en

Alteração 1771
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de directiva
Anexo VIII

Texto da Comissão Alteração

Suprimido

Or. fi

Alteração 1772
András Gyürk

Proposta de directiva
Anexo VIII

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido.

Or. en

Alteração 1773
Sari Essayah

Proposta de directiva
Anexo VIII – secção 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que existe um ponto de 
procura de calor com a capacidade definida 
na coluna C ou um ponto potencial de 

Nos casos em que existe um ponto de 
procura de calor com a capacidade definida 
na coluna C ou um ponto potencial de 
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procura de calor, a instalação de produção 
de electricidade deve ser implantada a uma 
distância inferior à distância 
correspondente na coluna A. Um ponto 
potencial de procura de calor é definido 
como aquele em que seja possível 
demonstrar que é razoavelmente possível a 
sua criação, por exemplo construindo uma 
rede de aquecimento urbano. Considera-se, 
por exemplo, que existe um ponto de 
procura de calor se for possível 
demonstrar, utilizando técnicas de 
estimativa normalizadas, a existência de 
uma carga térmica agregada superior a 
15 MW/km². A soma total das cargas que 
correspondem às possibilidades de ligação 
por quilómetro quadrado são consideradas 
como representando a capacidade de 
procura desses pontos de procura de calor.

procura de calor, recomenda-se que a 
instalação de produção de electricidade 
seja implantada a uma distância inferior à 
distância correspondente na coluna A. Um 
ponto potencial de procura de calor é 
definido como aquele em que seja possível 
demonstrar que é razoavelmente possível a 
sua criação, por exemplo construindo uma 
rede de aquecimento urbano. Considera-se, 
por exemplo, que existe um ponto de 
procura de calor se for possível 
demonstrar, utilizando técnicas de 
estimativa normalizadas, a existência de 
uma carga térmica agregada superior a 
15 MW/km². A soma total das cargas que 
correspondem às possibilidades de ligação 
por quilómetro quadrado são consideradas 
como representando a capacidade de 
procura desses pontos de procura de calor.

Or. fi

Alteração 1774
Evžen Tošenovský

Proposta de directiva
Anexo VIII – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que existe um ponto de 
procura de calor com a capacidade definida 
na coluna C ou um ponto potencial de 
procura de calor, a instalação de produção 
de electricidade deve ser implantada a uma 
distância inferior à distância 
correspondente na coluna A. Um ponto 
potencial de procura de calor é definido 
como aquele em que seja possível 
demonstrar que é razoavelmente possível a 
sua criação, por exemplo construindo uma 
rede de aquecimento urbano. Considera-se, 
por exemplo, que existe um ponto de 
procura de calor se for possível 
demonstrar, utilizando técnicas de 
estimativa normalizadas, a existência de 

Nos casos em que existe um ponto de 
procura de calor com a capacidade definida 
na coluna C ou um ponto potencial de 
procura de calor, a instalação de produção 
de electricidade poderá ser implantada a 
uma distância inferior à distância 
correspondente na coluna A. Um ponto 
potencial de procura de calor é definido 
como aquele em que seja possível 
demonstrar que é razoavelmente possível a 
sua criação, por exemplo construindo uma 
rede de aquecimento urbano. Considera-se, 
por exemplo, que existe um ponto de 
procura de calor se for possível 
demonstrar, utilizando técnicas de 
estimativa normalizadas, a existência de 
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uma carga térmica agregada superior a 
15 MW/km². A soma total das cargas que 
correspondem às possibilidades de ligação 
por quilómetro quadrado são consideradas 
como representando a capacidade de 
procura desses pontos de procura de calor.

uma carga térmica agregada superior a 
15 MW/km². A soma total das cargas que 
correspondem às possibilidades de ligação 
por quilómetro quadrado são consideradas 
como representando a capacidade de 
procura desses pontos de procura de calor.

Or. en

Alteração 1775
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo VIII-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO VIII-A
Orientações básicas para utilização de 

uma análise de custo/benefício nos termos 
do artigo 10.º

A análise de custo/benefício consistirá 
num conjunto completo de princípios 
orientadores da avaliação de projectos no 
sector da energia. As orientações 
contemplarão o importante aspecto do 
processo de avaliação como a elaboração 
de um cenário de base, a definição de 
cenários alternativos, o prazo e a 
utilização de análise de sensibilidade. 
Estas orientações fornecem também a 
teoria económica pertinente do bem-estar 
para efeitos de determinar o método 
correcto de avaliação de bens e serviços 
de mercado e fora do mercado.
Estas orientações contêm uma série de 
projecções de preços da energia. 
Recomenda-se que estes preços sejam 
utilizados no contexto da análise de 
custo/eficácia, por exemplo, no domínio 
da programação do aquecimento. Incluem 
projecções de preços anuais para 
diferentes tipos de energia primária, 
resultados, taxas e preço económico do 
bem-estar de poluentes atmosféricos até, 
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pelo menos, 2020 e 2030. São 
actualizadas todos os anos com base em 
dados de diferentes fontes 
(nomeadamente Agência Internacional da 
Energia) e modelos de simulação, tendo 
em conta as alterações das políticas 
governamentais.
As orientações também garantirão que 
qualquer solução escolhida contribui de 
facto para uma redução efectiva em 
termos de poupanças em energia primária 
e as mesmas serão norteadas por critérios 
socioeconómicos.
A análise de custo/benefício na 
programação do aquecimento abrangerá 
uma zona geográfica bem definida como, 
por exemplo, uma região, para evitar a 
selecção de soluções, projecto a projecto, 
que não sejam óptimas, o que pode não 
ser a melhor solução em comparação com 
opções de análise e de selecção de opções 
em matéria de aquecimento num contexto 
geográfico mais amplo.

Or. en

Alteração 1776
András Gyürk

Proposta de directiva
Anexo IX

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido.

Or. en

Alteração 1777
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta de directiva
Anexo IX – alínea b) – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A garantia de origem deve ter um formato 
normalizado de 1 MWh. Corresponde à 
produção líquida de electricidade medida à 
saída da instalação e exportada para a 
rede.

A garantia de origem deve ter um formato 
normalizado de 1 MWh. Corresponde à 
produção de electricidade a partir da 
co-geração de alto rendimento, como 
mencionado no artigo 10.º, n.º 11.

Or. en

Alteração 1778
Miloslav Ransdorf

Proposta de directiva
Anexo IX – alínea b) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A garantia de origem deve ter um formato 
normalizado de 1 MWh. Corresponde à 
produção líquida de electricidade medida à 
saída da instalação e exportada para a 
rede.

A garantia de origem deve ter um formato 
normalizado de 1 MWh. Corresponde à 
produção de electricidade a partir da 
co-geração de alto rendimento, como 
mencionado no artigo 10.º, n.º 11.

Or. en

Justificação

A garantia de origem da co-geração de alto rendimento deve apresentar a quantidade total 
de electricidade gerada. As normas do anexo IX devem ser coerentes com as normas de ajuda 
à co-geração de alto rendimento consagradas no artigo 10.º, nº 1, de acordo com o qual toda 
a produção de electricidade constitui objecto de apoio. Serão adoptadas normas similares 
para garantir a origem e a produção de electricidade em caso de ajuda às energias 
renováveis.

Alteração 1779
Konrad Szymański

Proposta de directiva
Anexo IX – alínea b) – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A garantia de origem deve ter um formato 
normalizado de 1 MWh. Corresponde à 
produção líquida de electricidade medida à 
saída da instalação e exportada para a 
rede.

A garantia de origem deve ter um formato 
normalizado de 1 MWh. Corresponde à 
produção de electricidade a partir da 
co-geração de alto rendimento, como 
mencionado no artigo 10.º, n.º 11.

Or. en

Alteração 1780
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo X

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido.

Or. en

Justificação

A supressão do presente artigo prende-se com o facto de as vantagens de apresentar estas 
informações descritas no artigo 11.º serem insuficientes ou não se justificarem, tendo em 
conta que a presente directiva requer desde já obrigações consideráveis em matéria de 
relatórios de informação.

Alteração 1781
András Gyürk

Proposta de directiva
Anexo X

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido.

Or. en
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Alteração 1782
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo X – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Uma lista não nominativa das 
instalações de refinação de óleos minerais 
e de gás, indicando para cada instalação:

Suprimido

– Consumo médio anual de energia da 
instalação (MWth);
– Produção média anual de energia da 
instalação (teor energético da combinação 
de combustíveis, em MWth);
– Utilização média anual de matéria-
prima;
– Tipo de instalação e tecnologia utilizada 
na instalação;
– Eficiência de concepção (teórica);
– Data de início do funcionamento;
– Data da última renovação substancial;
– Número médio de horas de 
funcionamento por ano;
– Média anual de eficiência operacional 
líquida.

Or. de

Justificação

Existem certamente Estados-Membros nos quais existe apenas uma refinaria. Pelo menos 
nestes casos, os dados são extremamente sensíveis, comprometendo a sua divulgação 
seriamente a competitividade. Em alternativa, cumpre à Comissão garantir a 
confidencialidade absoluta dos dados.

Alteração 1783
Edit Herczog

Proposta de directiva
Anexo X – alínea d) 
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Texto da Comissão Alteração

d) Uma lista não nominativa das 
instalações de refinação de óleos minerais 
e de gás, indicando para cada instalação:

Suprimido

- Consumo médio anual de energia da 
instalação (MWth);
- Produção média anual de energia da 
instalação (teor energético da combinação 
de combustíveis, em MWth);
- Utilização média anual de 
matéria-prima;
- Tipo de instalação e tecnologia utilizada 
na instalação;
- Eficiência de concepção (teórica);
- Data de início do funcionamento;
- Data da última renovação substancial;
- Número médio de horas de 
funcionamento por ano;
- Média anual de eficiência operacional 
líquida.

Or. en

Alteração 1784
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo XI – título

Texto da Comissão Alteração

Critérios de eficiência energética para a 
regulação da rede de energia e para as 
tarifas de rede fixadas ou aprovadas pelas 
entidades reguladoras da energia

Critérios de eficiência energética para a 
regulação da rede de electricidade e para as 
tarifas de rede fixadas ou aprovadas pelas 
entidades reguladoras da electricidade

Or. en
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Alteração 1785
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo XI – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A regulação e a tarifação da rede devem 
permitir aos operadores de rede oferecer 
serviços de rede e tarifas de rede para as 
medidas de resposta à procura, de gestão 
da procura e de produção distribuída nos 
mercados organizados da electricidade, 
nomeadamente:

2. A regulação e a tarifação da rede devem 
reflectir, em particular, o impacto nos 
custos da rede e quaisquer benefícios 
decorrentes de:

Or. en

Alteração 1786
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Anexo XI – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A regulação e a tarifação da rede devem 
permitir aos operadores de rede oferecer
serviços de rede e tarifas de rede para as 
medidas de resposta à procura, de gestão 
da procura e de produção distribuída nos 
mercados organizados da electricidade, 
nomeadamente:

2. A regulação e a tarifação da rede devem 
encorajar os operadores de rede a 
promover serviços de rede e tarifas de rede 
para as medidas de resposta à procura, de 
gestão da procura e de produção distribuída 
nos mercados organizados da electricidade, 
sujeitos a uma análise de eficácia de 
custos por tipos de clientes específicos 
(residenciais, comerciais e industriais). Os 
serviços de rede incluem:

Or. en

Alteração 1787
Fiona Hall

Proposta de directiva
Anexo XI – ponto 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. A regulação e a tarifação da rede devem 
permitir aos operadores de rede oferecer 
serviços de rede e tarifas de rede para as 
medidas de resposta à procura, de gestão 
da procura e de produção distribuída nos 
mercados organizados da electricidade, 
nomeadamente:

2. A regulação e a tarifação da rede devem 
encorajar os operadores de rede oferecer 
serviços de rede e tarifas de rede para as 
medidas de resposta à procura, de gestão 
da procura e de produção distribuída nos 
mercados organizados da electricidade, 
nomeadamente:

Or. en

Alteração 1788
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo XI – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A transferência da carga pelos 
consumidores finais das horas de ponta 
para as horas de menor procura tendo em 
conta a disponibilidade de energias 
renováveis, de energia produzida em 
cogeração e de produção distribuída;

Suprimido

Or. en

Alteração 1789
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo XI – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As poupanças de energia obtidas com a 
resposta à procura dos consumidores 
distribuídos por agrupamentos energéticos;

b) Os ganhos de eficiência energética
obtidas com a resposta à procura dos 
consumidores distribuídos por 
agrupamentos energéticos;

Or. en
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Alteração 1790
Fiorello Provera

Proposta de directiva
Anexo XI – ponto 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O armazenamento da energia. Suprimido

Or. en

Justificação

Os serviços de sistemas potencialmente incluídos no âmbito de actividades dos operadores de 
rede causam perplexidade.  Podem surgir conflitos de interesses decorrentes da inclusão de 
serviços como, por exemplo, o armazenamento de energia, nas actividades estatutárias dos 
operadores de rede. Devem ser introduzidas medidas especiais, para evitar a promoção de 
actividades de eficiência energética para os operadores de rede (o armazenamento de 
energia, por exemplo), as quais poderiam prejudicar o processo de separação estabelecido 
na Directiva 2009/72/CE.

Alteração 1791
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Proposta de directiva
Anexo XI – ponto 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O armazenamento da energia. Suprimido

Or. en

Justificação

Os serviços de sistemas potencialmente incluídos no âmbito de actividades dos operadores de 
rede causam perplexidade. Podem surgir conflitos de interesses decorrentes da inclusão de 
serviços como, por exemplo, o armazenamento de energia, nas actividades estatutárias dos 
operadores de rede. Devem ser introduzidas medidas especiais, para evitar a promoção de 
actividades de eficiência energética para os operadores de rede, as quais poderiam 
prejudicar o processo de separação estabelecido na Directiva 2009/72/CE.
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Alteração 1792
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo XI – ponto 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da presente disposição, a 
expressão «mercados organizados da 
electricidade» inclui os mercados de 
balcão e as bolsas de electricidade para o 
comércio de energia, de capacidades, de 
serviços de equilibração e de serviços 
auxiliares em todos os prazos, 
nomeadamente nos mercados à vista, do
dia seguinte e intradiários.

Suprimido

Or. en

Alteração 1793
Giles Chichester

Proposta de directiva
Anexo XI – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Devem estar disponíveis tarifas de rede 
que apoiem uma tarifação dinâmica das 
medidas de resposta à procura pelos 
consumidores finais, nomeadamente:

3. Devem estar disponíveis tarifas de rede 
que permitam ao mercado oferecer uma 
tarifação dinâmica das medidas de resposta 
à procura pelos consumidores finais, 
nomeadamente:

Or. en

Alteração 1794
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Anexo XI – ponto 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. Devem estar disponíveis tarifas de rede 
que apoiem uma tarifação dinâmica das 
medidas de resposta à procura pelos 
consumidores finais, nomeadamente:

3. Podem estar disponíveis tarifas de rede 
que apoiem uma tarifação dinâmica das 
medidas de resposta à procura pelos 
consumidores finais, nomeadamente:

Or. en

Justificação

As empresas poderão beneficiar da fixação dinâmica de preços, embora estejamos 
apreensivos quanto ao facto de tal poder não ser o caso de todos os consumidores/agregados. 
É importante que os consumidores/agregados disponham de ferramentas para responder à 
fixação dinâmica de preços antes de serem introduzidas as tarifas de rede.

Alteração 1795
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Anexo XI – ponto 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem realizar uma 
avaliação de impacto incluindo uma 
análise detalhada do potencial de resposta 
à procura e uma análise da distribuição 
em relação ao impacto nos diferentes 
grupos de consumidores e se estes grupos 
poderão ter acesso aos benefícios de uma 
tarifação dinâmica.

Or. en

Justificação

There will be consumers who will most probably not be able to shift their energy consumption 
from peak to off peak time and may end up paying more with the introduction of time-of-use 
tariffs related to demand response. Therefore, it is recommended to perform a distributional 
analysis on the impact of time-of-use tariffs on different groups of final costumers, including 
social criteria, household size, consumption pattern, technical equipment etc. Before 
implementing it has to be clear if/how these groups can access the benefits of new deals and 
where demand-response makes sense in order to reduce peak loads.
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Alteração 1796
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Anexo XIII – título

Texto da Comissão Alteração

Elementos mínimos a incluir nos contratos 
de desempenho energético celebrados com 
o sector público

Elementos mínimos a incluir nos contratos 
de desempenho energético

Or. ro

Alteração 1797
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Anexo XIII – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Lista clara e transparente das 
penalizações aplicáveis se não forem 
alcançadas as poupanças garantidas;

Or. ro

Alteração 1798
Fiona Hall

Proposta de directiva
Anexo XIII – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Lista clara e transparente das sanções 
aplicáveis se as poupanças garantidas não 
forem logradas

Or. en
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Alteração 1799
Catherine Trautmann

Proposta de directiva
Anexo XIII-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO XIII-A

Certificação dos instaladores de 
elementos de edifícios

Os sistemas de certificação ou os sistemas 
de qualificação equivalentes a que se 
refere o artigo 13.º baseiam-se nos 
seguintes critérios:
1. O processo de certificação ou 
qualificação deve ser transparente e 
claramente definido pelo Estado-Membro 
ou pelo organismo administrativo por este 
nomeado.
2. Os instaladores de elementos de 
edifícios, como definidos no n.° 9 do 
artigo 2.° da Directiva 2010/31/UE, devem 
ser certificados por um programa de 
formação ou por um organismo de 
formação acreditados.
3. A acreditação do programa de 
formação ou do organismo de formação é 
feita pelos Estados-Membros ou pelos 
organismos administrativos por estes 
nomeados. O organismo de acreditação 
deve assegurar que o programa de 
formação fornecido pelo organismo de 
formação tem continuidade e cobertura 
regional ou nacional. O organismo de 
formação deve dispor de instalações 
técnicas adaptadas para dispensar uma 
formação prática. O organismo de 
formação deve também assegurar, para 
além da formação de base, cursos de 
aperfeiçoamento mais curtos sobre 
questões específicas, como as novas 
tecnologias, a fim de permitir a formação 
contínua nas suas instalações. O 
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organismo de formação pode ser o 
fabricante do equipamento ou sistema, 
um instituto ou uma associação.
4. A formação para fins de certificação ou 
qualificação do instalador deve incluir 
uma parte teórica e uma parte prática. No 
final da formação, o instalador deve 
possuir as competências necessárias para 
instalar os equipamentos e sistemas que 
correspondam às necessidades de 
desempenho e fiabilidade do cliente, 
incorporar técnicas de qualidade e 
cumprir todos os códigos e normas 
aplicáveis, incluindo em matéria de 
rotulagem energética e ecológica.
5. O curso de formação termina com um 
exame após o qual é emitido um 
certificado ou qualificação. O exame 
comporta uma avaliação concreta da 
instalação de equipamentos que 
contribuam para a melhoria da eficiência 
energética.
6. Os sistemas de certificação ou 
mecanismos de qualificação equivalentes 
a que se refere o artigo 13.º baseiam-se 
nos seguintes critérios:
- Deveriam ser propostos programas de 
formação acreditados aos instaladores 
com experiência profissional que tenham 
adquirido, ou estejam a adquirir, os tipos 
de formação adequados;
- Um programa de formação profissional 
que transmita ao instalador as 
competências adequadas correspondentes 
a 3 anos de estudos nos domínios de 
competências pertinentes, incluindo aulas 
teóricas e práticas no local de trabalho;
- A certificação do instalador deverá ser 
limitada no tempo, de modo a que seja 
necessário um estágio ou sessão de 
aperfeiçoamento para prorrogação da 
certificação.

Or. fr
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Alteração 1800
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo XIV – parte I – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os relatórios anuais referidos no 
artigo 19.º, n.º 1, fornecem uma base para o 
acompanhamento dos progressos na 
realização dos objectivos nacionais para 
2020. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os relatórios incluam, pelo 
menos, as seguintes informações:

Os relatórios anuais referidos no 
artigo 19.º, n.º 1, fornecem uma base para o 
acompanhamento dos progressos na 
realização dos objectivos nacionais para 
2020. Os Estados-Membros devem 
fornecer informações que veiculem uma 
imagem global dos progressos alcançados 
tendo em vista melhorar a eficiência 
energética, incluindo, se exequível e sem 
custos ou ónus administrativos indevidos,
as seguintes informações:

Or. en

Alteração 1801
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo XIV – parte 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A área construída total dos edifícios com 
uma área útil total superior a 250 m² que 
são propriedade dos seus organismos 
públicos e que, no dia 1 de Janeiro do ano 
em que é devido o relatório, não cumpria 
os requisitos de desempenho energético a 
que se refere o artigo 4.º, n.º 1;

c) A área construída total dos edifícios com 
uma área útil total superior a 500 m² e, a 
contar de 1 de Julho de 2015, superior a
250 m² que são propriedade dos seus 
organismos públicos e que, no dia 1 de 
Janeiro do ano em que é devido o relatório, 
não cumpria os requisitos de desempenho 
energético a que se refere o artigo 4.º, n.º 1;

Or. en
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Alteração 1802
Fiona Hall

Proposta de directiva
Anexo XIV – parte 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A área construída total dos edifícios com 
uma área útil total superior a 250 m² que 
são propriedade dos seus organismos 
públicos e que, no dia 1 de Janeiro do ano 
em que é devido o relatório, não cumpria 
os requisitos de desempenho energético a 
que se refere o artigo 4.º, n.º 1;

c) A área construída total dos edifícios que 
são propriedade dos seus organismos 
públicos ou são ocupados pelos mesmos e 
que, no dia 1 de Janeiro do ano em que é 
devido o relatório, não cumpria os 
requisitos de desempenho energético a que 
se refere o artigo 4.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 1803
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Anexo XIV – parte 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Quadro geral para os relatórios
complementares

Quadro geral para as informações
complementares

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

Or. en

Alteração 1804
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposta de directiva
Anexo XIV – parte 2 – ponto 3 – subponto 3.1 
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Texto da Comissão Alteração

Os relatórios complementares devem 
incluir a lista dos organismos públicos que 
elaboraram um plano de eficiência 
energética em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 3.

As informações complementares devem 
incluir a lista dos organismos públicos que 
elaboraram um plano de eficiência 
energética em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 3. As informações 
complementares podem incluir 
informações sobre a evolução das 
medidas alternativas a que se refere o
artigo 3.º, n.º 1-A.

Or. en

Alteração 1805
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jan Březina

Proposta de directiva
Anexo XIV – parte 2 – ponto 3 – subponto 3.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro relatório complementar deve 
incluir uma breve descrição do regime 
nacional referido no artigo 6.º, n.º 1, ou das 
medidas alternativas adoptadas em 
aplicação do artigo 6.º, n.º 9.

O primeiro relatório complementar deve 
incluir uma breve descrição do regime 
nacional referido no artigo 6.º, n.º 1, ou das 
medidas alternativas adoptadas em 
aplicação do artigo 3.º, n.º 1-A, ou do 
artigo 6.º, n.º 9.

Or. en

Alteração 1806
András Gyürk

Proposta de directiva
Anexo XIV – parte 2 – ponto 3 – subponto 3.4

Texto da Comissão Alteração

3.4. Promoção da eficiência no 
aquecimento e arrefecimento (artigo 10.º)

Suprimido
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Os relatórios complementares devem 
incluir uma avaliação dos progressos 
alcançados na aplicação do plano 
nacional de aquecimento e arrefecimento 
referido no artigo 10.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 1807
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo XIV – parte 2 – ponto 3 – subponto 3.4 

Texto da Comissão Alteração

Os relatórios complementares devem 
incluir uma avaliação dos progressos 
alcançados na aplicação do plano nacional 
de aquecimento e arrefecimento referido
no artigo 10.º, n.º 1.

Os relatórios complementares devem 
incluir uma avaliação dos progressos 
alcançados na aplicação da avaliação
prevista no artigo 10.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 1808
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Anexo XIV – parte 2 – ponto 3 – subponto 3.4 

Texto da Comissão Alteração

Os relatórios complementares devem 
incluir uma avaliação dos progressos 
alcançados na aplicação do plano nacional
de aquecimento e arrefecimento referido
no artigo 10.º, n.º 1.

Os relatórios complementares devem 
incluir uma avaliação dos progressos 
alcançados na aplicação das medidas 
nacionais de aquecimento e arrefecimento 
resultantes do artigo 10.º, n.º 1.

Or. en
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Alteração 1809
András Gyürk

Proposta de directiva
Anexo XIV – parte 2 – ponto 3 – subponto 3.5 

Texto da Comissão Alteração

3.5. Transformação da energia 
(artigo 11.º)

Suprimido

– Os relatórios complementares devem 
incluir um resumo não confidencial dos 
inventários de dados referidos no 
artigo 11.º, em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no anexo X.

Or. en

Alteração 1810
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Anexo XV-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO XV-A

Certificação de especialistas em 
auditorias energéticas

Os sistemas de certificação ou sistemas de 
qualificação equivalentes referidos no 
artigo 7.º, n.º s 1 e 2, baseiam-se nos 
seguintes critérios: 1. A certificação ou a 
qualificação devem ser transparentes e 
claramente definidas pelo Estado-
Membro ou pelo organismo 
administrativo por si designado.
2. Os especialistas em auditorias 
energéticas devem estar certificados 
mercê de um programa de formação ou de 
prestador reconhecido da formação.
3. A aprovação do programa de formação 
ou de um prestador de formação é 
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concedida pelo Estado-Membro ou por 
uma entidade administrativa por si 
nomeada. O organismo de certificação 
deve assegurar a continuidade e a 
cobertura regional ou nacional do 
programa de formação oferecido pelo 
prestador. O prestador da formação deve 
dispor dos meios técnicos adequados, 
incluindo equipamento de laboratório ou 
equipamento equivalente para prestar 
formação prática. Para além de formação 
básica, o prestador da formação deve 
também oferecer cursos de actualização 
de duração mais curta sobre temas 
actuais, incluindo novas tecnologias, por 
forma a que os especialistas em auditoria 
energética beneficiem de aprendizagem 
ao longo da vida. O prestador da 
formação pode ser o fabricante do 
equipamento ou sistema, um instituto ou 
uma associação.
4. A formação conducente à certificação 
ou qualificação de especialistas em 
auditoria energética deverá incluir partes 
teóricas e práticas. Na sequência da 
formação, o instalador deve dispor das 
competências necessárias para instalar o 
equipamento e os sistemas que respondam 
às necessidades dos clientes em termos de 
desempenho e de fiabilidade, 
desempenhar o ofício com capacidade 
técnica de qualidade e respeitar todos os 
códigos e normas, nomeadamente no que 
respeita aos rótulos energéticos e 
ambientais.
5. A parte teórica da formação de 
especialistas em auditoria energética 
deveria contemplar uma visão geral da 
evolução das oportunidades de mercado 
tendo em vista melhorias a nível da 
eficiência energética, da logística e de 
subsídios neste domínio. A formação 
deveria também contribuir para ajudar a 
adquirir um bom conhecimento de 
qualquer norma tecnológica europeia e da 
legislação nacional e comunitária em 
matéria de eficiência energética.
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6. A formação deve ser concluída com um 
debate na sequência da qual é emitido um 
certificado ou classificação. A revisão 
inclui uma avaliação do conhecimento 
prático dos princípios básicos da física e 
das normas operativas da termodinâmica, 
instalações técnicas e energias 
alternativas, protocolos de inspecção ou 
"software" e inclui exames práticos, 
aprendizagem na sala de aulas e no local 
de trabalho.
7. Um especialista em auditoria 
energética adquirirá as seguintes 
competências:
Introdução à física e construção e 
introdução à termodinâmica; 
conhecimento do transporte de calor e da 
humidade; isolamento e materiais de 
isolamento; capacidade para avaliar as 
construções do ponto de vista físico
Introdução a instalações técnicas e 
instalações de aquecimento com energia 
alternativa; saneamento da água quente; 
ventilação; arrefecimento, caldeiras 
solares, painéis fotovoltaicos
Parte geral: conhecimento da legislação 
relevante a nível nacional, regional e 
europeia; âmbito de aplicação;
Protocolo de inspecção: capacidade para 
compreender e explicar os formulários 
relevantes; área de aplicação, pormenores 
do projecto; data da construção objecto de 
inspecção.
Experiência prática: ser capaz de seguir o 
procedimento conducente à elaboração de 
um certificado de eficiência energética; 
completar a base de dados relativa à 
eficiência energética; controlar os 
certificados de eficiência energética. 
Importa garantir um conhecimento de 
questões ligadas à privacidade e uma 
abordagem que tenha em conta os 
requisitos dos consumidores.

Or. en
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Justificação

O presente anexo contém orientações de um regime de certificação para especialistas que 
realizem auditorias energéticas.


