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Alteração 2
Britta Thomsen, Pavel Poc

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O n.º 4 do artigo a 4.º deve ser 
eliminado para ter em conta o artigo VI do 
novo acordo, que prevê dois sistemas 
distintos de certificação dos produtos (a 
autocertificação para os produtos 
colocados no mercado da União e a 
certificação por terceiros para os produtos 
colocados no mercado dos Estados 
Unidos).

(4) O n.º 4 do artigo a 4.º deve ser 
eliminado para ter em conta o artigo VI do 
novo acordo, que prevê dois sistemas 
distintos de certificação dos produtos (a 
autocertificação para os produtos 
colocados no mercado da União e a 
certificação por terceiros para os produtos 
colocados no mercado dos Estados 
Unidos). A longo prazo, a União deve 
trabalhar no sentido de harmonizar os 
programas de certificação nos Estados 
Unidos e na União, para que ambas as 
partes disponham da certificação por 
terceiros.

Or. en

Justificação

Caso a UE não adira à certificação por terceiros, existe a longo prazo o risco de redução da 
quota de mercado dos produtores europeus nos EUA, uma vez que será mais vantajoso para 
os consumidores investirem em equipamento de escritório certificado por terceiros 
(segurança para um elevado padrão). Esta situação terá, a longo prazo, efeitos positivos 
para os produtores europeus.

Alteração 3
Britta Thomsen, Pavel Poc

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Caso a União não adira à 
certificação por terceiros existe, a longo 
prazo, o risco de redução da quota de 
mercado dos produtores europeus nos 
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EUA, uma vez que será mais vantajoso 
para os consumidores investirem em 
equipamento de escritório certificado por 
terceiros (segurança para um elevado 
padrão). Por conseguinte, a adesão à 
certificação por terceiros terá, a longo 
prazo, um efeito positivo para os 
produtores europeus.

Or. en

Justificação

Um sistema único ajudará os consumidores, tornando o mercado mais simples e 
transparente. O acordo «Energy Star» pode ser encarado como uma extensão dos sistemas de 
rotulagem da UE já existentes e, enquanto consumidor, é preciso saber o que está na base da 
classificação. O problema deste rótulo – comparativamente com os restantes sistemas da UE 
– reside no facto de que não fornece informações sobre o consumo específico de eletricidade 
do equipamento de escritório. Concluindo, diferentes sistemas de rotulagem comparados com 
um sistema de rotulagem único implicam custos mais elevados para os produtores de 
equipamento de escritório (devido a uma maior complexidade em termos de 
regulamentação), o que resultará em equipamento de escritório desnecessariamente mais 
caro para os consumidores.

Alteração 4
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 106/2008
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O programa Energy Star deve ser 
coordenado, sempre que adequado, com 
outros sistemas de rotulagem ou 
certificação da qualidade da União 
Europeia, bem como com outros sistemas, 
em especial o sistema de atribuição do 
rótulo ecológico da UE, criado pelo 
Regulamento (CE) n.º 66/2010, o sistema 
de indicação do consumo de energia e de 
outros recursos por parte dos produtos 
relacionados com a energia, por meio de 

1. O programa Energy Star deve contribuir 
para o cumprimento das metas de 
eficiência energética dos 
Estados-Membros da União, como 
referido nos artigos 1.º e 3.º da Diretiva 
..../2012/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de...  [relativa à eficiência 
energética e que revoga as Diretivas 
2004/8/CE e 2006/32/CE]1. Deve ser 
coordenado, sempre que adequado, com 
outros sistemas de rotulagem ou 
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rotulagem e outras indicações uniformes 
relativas aos produtos, previsto na Diretiva 
2010/30/UE, e as medidas de execução da 
Diretiva 2009/125/CE. Esta coordenação 
incluirá o intercâmbio de elementos 
comprovativos e, se adequado, o 
estabelecimento de níveis comuns de 
especificações e requisitos para os 
diferentes sistemas.

certificação da qualidade da União 
Europeia, bem como com outros sistemas, 
em especial o sistema de atribuição do 
rótulo ecológico da UE, criado pelo 
Regulamento (CE) n.º 66/2010, o sistema 
de indicação do consumo de energia e de 
outros recursos por parte dos produtos 
relacionados com a energia, por meio de 
rotulagem e outras indicações uniformes 
relativas aos produtos, previsto na Diretiva 
2010/30/UE, e as medidas de execução da 
Diretiva 2009/125/CE. Esta coordenação 
incluirá o intercâmbio de elementos 
comprovativos e, se adequado, o 
estabelecimento de níveis comuns de 
especificações e requisitos para os 
diferentes sistemas.
__________________
1 JO L …

Or. en

Justificação

É evidente que o programa Energy Star deve contribuir para o cumprimento das metas 
definidas na diretiva da UE relativa à eficiência energética.

Alteração 5
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 106/2008
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Durante a vigência do Acordo, as 
autoridades governamentais centrais na 
aceção da Diretiva 2004/18/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação 
dos contratos de empreitada de obras 
públicas, dos contratos públicos de 

1. Durante a vigência do Acordo, as 
autoridades adjudicantes, como definido 
no artigo 1.º, n.º 9, da Diretiva 2004/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação 
dos contratos de empreitada de obras 
públicas, dos contratos públicos de 
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fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, devem especificar, sem prejuízo 
do direito da União e do direito nacional e 
de critérios económicos, requisitos de 
eficiência energética pelo menos tão 
exigentes como as especificações comuns 
para os contratos públicos de fornecimento 
de valor igual ou superior aos limiares 
fixados no artigo 7.° da referida diretiva. O 
presente artigo aplica-se sem prejuízo das 
disposições do artigo 5.º e do anexo III, 
alínea f), da Diretiva […./../UE] do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à eficiência energética e que revoga a 
Diretiva 2004/8/CE e a Diretiva 
2006/32/CE.

fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, devem especificar, sem prejuízo 
do direito da União e do direito nacional, 
requisitos de eficiência energética pelo 
menos tão exigentes como as 
especificações comuns para os contratos 
públicos de fornecimento de valor igual ou 
superior aos limiares fixados no artigo 7.° 
da referida diretiva. O presente artigo 
aplica-se sem prejuízo das disposições do 
artigo 5.º e do anexo III, alínea f), da 
Diretiva […./../UE] do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à eficiência 
energética e que revoga a Diretiva 
2004/8/CE e a Diretiva 2006/32/CE.

Or. en

Justificação

As disposições em matéria de contratos públicos devem aplicar-se a todas as autoridades 
públicas, tal como definido na Diretiva 2004/18/CE, relativa aos contratos públicos.

Alteração 6
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 106/2008
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Durante a vigência do Acordo, as 
autoridades governamentais centrais na 
aceção da Diretiva 2004/18/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação 
dos contratos de empreitada de obras 
públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, devem especificar, sem prejuízo 
do direito da União e do direito nacional e 

1. Durante a vigência do Acordo, as 
autoridades adjudicantes, como definido 
no artigo 1.º, n.º 9, da Diretiva 2004/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação 
dos contratos de empreitada de obras 
públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, devem especificar, sem prejuízo 
do direito da União e do direito nacional e 
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de critérios económicos, requisitos de 
eficiência energética pelo menos tão 
exigentes como as especificações comuns 
para os contratos públicos de 
fornecimento de valor igual ou superior 
aos limiares fixados no artigo 7.° da 
referida diretiva. O presente artigo 
aplica-se sem prejuízo das disposições do 
artigo 5.º e do anexo III, alínea f), da 
Diretiva […./../UE] do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à eficiência 
energética e que revoga a Diretiva 
2004/8/CE e a Diretiva 2006/32/CE.

de critérios económicos, e adquirir apenas 
produtos de equipamento de escritório 
com requisitos de eficiência energética 
pelo menos tão exigentes como as 
especificações comuns  O presente artigo 
aplica-se sem prejuízo das disposições do 
artigo 5.º e do anexo III, alínea f), da 
Diretiva […./../UE] do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à eficiência 
energética e que revoga a Diretiva 
2004/8/CE e a Diretiva 2006/32/CE.

Or. en

Justificação

Não se justifica limitar a obrigação de adquirir equipamento de escritório eficaz do ponto de 
vista do consumo de energia apenas às autoridades governamentais centrais e apenas aos 
contratos de fornecimento com um valor igual ou superior ao limite definido pela diretiva 
relativa aos contratos públicos. O setor público pode ser um agente decisivo na mudança 
para aparelhos mais eficazes do ponto de vista do consumo de energia e este potencial deve 
ser plenamente explorado.

Alteração 7
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 106/2008
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Durante a vigência do Acordo, as 
autoridades governamentais centrais na 
aceção da Diretiva 2004/18/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação 
dos contratos de empreitada de obras 
públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, devem especificar, sem prejuízo 
do direito da União e do direito nacional e 

1. Durante a vigência do Acordo, as 
autoridades governamentais centrais na 
aceção da Diretiva 2004/18/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação 
dos contratos de empreitada de obras 
públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, devem especificar, sem prejuízo 
do direito da União e do direito nacional e 
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de critérios económicos, requisitos de 
eficiência energética pelo menos tão 
exigentes como as especificações comuns 
para os contratos públicos de fornecimento 
de valor igual ou superior aos limiares 
fixados no artigo 7.° da referida diretiva. O 
presente artigo aplica-se sem prejuízo das 
disposições do artigo 5.º e do anexo III, 
alínea f), da Diretiva […./../UE] do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à eficiência energética e que revoga a 
Diretiva 2004/8/CE e a Diretiva 
2006/32/CE.

de critérios económicos, requisitos de 
eficiência energética pelo menos tão 
exigentes como as especificações comuns 
para os contratos públicos de fornecimento 
de valor igual ou superior aos limiares 
fixados no artigo 7.° da referida diretiva. 
Os Estados-Membros devem incentivar as 
autoridades adjudicantes a nível regional 
e local a utilizarem estes requisitos. O 
presente artigo aplica-se sem prejuízo das 
disposições do artigo 5.º e do anexo III, 
alínea f), da Diretiva […./../UE] do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à eficiência energética e que revoga a 
Diretiva 2004/8/CE e a Diretiva 
2006/32/CE.

Or. en

Alteração 8
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 106/2008
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ao darem o seu parecer à Comissão, os 
membros da AESUE devem ter em conta 
os resultados dos estudos de viabilidade e 
de mercado, bem como as tecnologias 
disponíveis para reduzir o consumo de 
energia.

4. Ao darem o seu parecer à Comissão, os 
membros da AESUE devem ter em conta 
os resultados dos estudos de viabilidade e 
de mercado, bem como as melhores
tecnologias disponíveis para reduzir o 
consumo de energia.

Or. en

Alteração 9
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
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Regulamento (CE) n.º 106/2008
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve ter particularmente em 
conta o objetivo de definir especificações 
comuns ambiciosas, conforme previsto no 
n.º 3 do artigo I do Acordo, a fim de 
reduzir o consumo de energia, e deve ter 
devidamente em conta a tecnologia 
disponível e os custos associados. 
Em especial, antes de dar o seu parecer 
sobre novas especificações comuns, a 
AESUE deve ter em conta os resultados 
mais recentes dos estudos de conceção 
ecológica.»

5. A Comissão deve ter particularmente em 
conta o objetivo de definir especificações 
comuns ambiciosas, conforme previsto no 
n.º 3 do artigo I do Acordo, a fim de 
reduzir o consumo de energia, e deve ter 
devidamente em conta a tecnologia 
disponível e os custos do ciclo de vida
associados. Em especial, antes de dar o seu 
parecer sobre novas especificações 
comuns, a AESUE deve ter em conta os 
resultados mais recentes dos estudos de 
conceção ecológica.»

Or. en

Alteração 10
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 106/2008
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Antes de as Partes no Acordo discutirem a 
sua renovação, em conformidade com o 
seu artigo XIV, n.º 2, a Comissão avalia a 
eficácia do programa Energy Star em 
termos de melhoria da eficiência energética 
do equipamento de escritório e de oferta de 
oportunidades comerciais para os 
fabricantes, assim como opções políticas 
alternativas, como as previstas pela 
legislação da União, nomeadamente as 
Diretivas 2009/125/CE e 2010/30/UE. Os 
resultados dessa avaliação são 
comunicados ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho pelo menos dois anos antes do 
termo da vigência do Acordo.»

Antes de as Partes no Acordo discutirem a 
sua renovação, em conformidade com o 
seu artigo XIV, n.º 2, a Comissão avalia a 
eficácia do programa Energy Star em 
termos de melhoria da eficiência energética 
do equipamento de escritório, de criação 
de novos postos de trabalho e de oferta de 
oportunidades comerciais para os 
fabricantes, assim como opções políticas 
alternativas, como as previstas pela 
legislação da União, nomeadamente as 
Diretivas 2009/125/CE e 2010/30/UE. Os 
resultados dessa avaliação são 
comunicados ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho pelo menos dois anos antes do 
termo da vigência do Acordo.»
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Or. ro


