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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

Sobre a proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
eficiência energética e que revoga as Directivas 2004/8/CE e 2006/32/CE 
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))
(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0370),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 2 do artigo 194.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0168/2011),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer fundamentado apresentado pela [nome(s) da 
câmara(s)/parlamento(s)] - no âmbito do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade - que afirma que o projecto de acto 
legislativo não respeita o princípio da subsidiariedade,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A7-
0000/2011),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.
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Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto proposto pela Comissão Alteração

(16) Alguns municípios e outras entidades 
públicas nos Estados-Membros já puseram 
em prática abordagens integradas de 
poupança de energia e de 
aprovisionamento energético, por exemplo 
através de planos de acção em matéria de 
energia sustentável como os desenvolvidos 
no âmbito da iniciativa do Pacto de 
Autarcas, e de abordagens urbanas 
integradas que vão além das intervenções 
individuais no que respeita a edifícios ou 
modos de transporte. Os Estados-Membros 
devem incentivar os municípios e outras 
entidades públicas a adoptarem planos 
integrados e sustentáveis de eficiência 
energética, com objectivos claros, a 
promoverem a participação dos cidadãos 
no seu desenvolvimento e execução e a 
informá-los adequadamente sobre o 
respectivo conteúdo e progressos na 
realização dos objectivos. Tais planos 
podem resultar em poupanças de energia 
consideráveis, especialmente se forem 
postos em prática com sistemas de gestão 
da energia que permitam aos organismos 
públicos interessados uma melhor gestão 
do seu consumo de energia. Deve ser 
encorajado o intercâmbio de experiências 
entre cidades e outros organismos públicos 
no que diz respeito às experiências mais 
inovadoras.

(16) Alguns municípios e outras entidades 
públicas nos Estados-Membros já puseram 
em prática abordagens integradas de 
poupança de energia e de 
aprovisionamento energético, por exemplo 
através de planos de acção em matéria de 
energia sustentável como os desenvolvidos 
no âmbito da iniciativa do Pacto de 
Autarcas, e de abordagens urbanas 
integradas que vão além das intervenções 
individuais no que respeita a edifícios ou 
modos de transporte, a fim de projectar 
"cidades e regiões com baixo consumo de 
energia". Neste conceito de ''cidades e 
regiões com baixo consumo de energia'', 
as questões da energia são vistas como 
uma componente essencial do 
desenvolvimento urbano e regional 
enraizado nos processos democráticos e 
de governação locais. Como condição 
prévia para esses planos de eficiência 
energética locais, integrados e 
sustentáveis, os Estados-Membros devem 
incentivar as autoridades locais a 
definirem estratégias de desenvolvimento 
local com base num diálogo com as partes 
interessadas dos sectores público, 
comercial e social locais. Os Estados-
Membros devem, então, incentivar os 
municípios e outras entidades públicas a 
adoptarem planos integrados e sustentáveis 
de eficiência energética, com objectivos 
claros, a promoverem a participação de 
partes interessadas locais e dos cidadãos 
no seu desenvolvimento e execução e a 
informá-los adequadamente sobre o 
respectivo conteúdo e progressos na 
realização dos objectivos. Tais planos 
podem resultar em poupanças de energia 
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consideráveis, especialmente se forem 
postos em prática com sistemas de gestão 
da energia que permitam aos organismos 
públicos interessados uma melhor gestão 
do seu consumo de energia. Deve ser 
encorajado o intercâmbio de experiências 
entre cidades e outros organismos públicos 
no que diz respeito às experiências mais 
inovadoras.

Or. en

Justificação

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto proposto pela Comissão Alteração

(18) Uma avaliação da possibilidade de 
criar um regime de «certificados brancos» 
à escala da União revelou que, na situação 
actual, tal regime acarretaria custos 
administrativos excessivos e implicaria o 
risco de as poupanças de energia se 
concentrarem em alguns Estados-Membros 
e não serem introduzidas em toda a União.
Será mais fácil atingir este objectivo, pelo 
menos na fase actual, com a introdução de 
regimes nacionais de obrigações de 
eficiência energética ou com outras 
medidas alternativas que permitam obter o 
mesmo nível de poupanças de energia. A 
Comissão deve, contudo, estabelecer, por 
acto delegado, as condições nas quais um 
Estado-Membro poderia, no futuro, 
reconhecer as poupanças de energia 
realizadas noutro Estado-Membro. É 
conveniente estabelecer o nível de 
ambição desses regimes no âmbito de um 
quadro comum a toda a União, 
proporcionando ao mesmo tempo 
flexibilidade significativa aos Estados-
Membros para que tenham plenamente 

(18) Uma avaliação da possibilidade de 
criar um regime de «certificados brancos» 
à escala da União revelou que, na situação 
actual, tal regime acarretaria custos 
administrativos excessivos e implicaria o 
risco de as poupanças de energia se 
concentrarem em alguns Estados-Membros 
e não serem introduzidas em toda a União.
Será mais fácil atingir este objectivo, pelo 
menos na fase actual, com a introdução de 
regimes nacionais de obrigações de 
eficiência energética ou com outras 
medidas alternativas que permitam obter o 
mesmo nível de poupanças de energia.
Esse quadro comum deveria dar aos 
serviços públicos no sector da energia a 
possibilidade de oferecerem serviços 
energéticos a todos os consumidores finais, 
e não só àqueles a quem vendem energia.
Aumentaria assim a concorrência no 
mercado da energia pelo facto de os 
serviços públicos do sector da energia 
poderem diferenciar os seus produtos 
graças à prestação de serviços energéticos 
complementares. O quadro comum 
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em conta a organização nacional dos 
intervenientes do mercado, o contexto 
específico do sector da energia e os 
hábitos dos consumidores finais. Esse 
quadro comum deveria dar aos serviços 
públicos no sector da energia a 
possibilidade de oferecerem serviços 
energéticos a todos os consumidores finais, 
e não só àqueles a quem vendem energia.
Aumentaria assim a concorrência no 
mercado da energia pelo facto de os 
serviços públicos do sector da energia 
poderem diferenciar os seus produtos 
graças à prestação de serviços energéticos 
complementares. O quadro comum 
permitiria aos Estados-Membros incluir 
nos respectivos regimes nacionais 
requisitos que visam um objectivo social, 
nomeadamente a fim de assegurar que os 
consumidores vulneráveis tenham acesso 
aos benefícios decorrentes do aumento da 
eficiência energética. Permitiria também 
aos Estados-Membros isentar as pequenas 
empresas da obrigação de eficiência 
energética. A Comunicação da Comissão 
«Um Small Business Act para a Europa» 
define princípios a tomar em consideração 
pelos Estados-Membros que decidam não 
aplicar esta possibilidade.

permitiria aos Estados-Membros incluir 
nos respectivos regimes nacionais 
requisitos que visam um objectivo social, 
nomeadamente a fim de assegurar que os 
consumidores vulneráveis tenham acesso 
aos benefícios decorrentes do aumento da 
eficiência energética. Permitiria também 
aos Estados-Membros isentar as pequenas 
empresas da obrigação de eficiência 
energética. A Comunicação da Comissão 
«Um Small Business Act para a Europa» 
define princípios a tomar em consideração 
pelos Estados-Membros que decidam não 
aplicar esta possibilidade.

Or. en

Justificação

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto proposto pela Comissão Alteração

(20) Estas auditorias devem ser efectuadas 
de forma independente e eficaz em termos 
de custos. O requisito de independência 
autoriza que as auditorias sejam efectuadas 
por peritos da própria empresa desde que 
estes estejam qualificados ou acreditados, 

(20) Estas auditorias devem ser efectuadas 
de forma independente e eficaz em termos 
de custos. O requisito de independência 
autoriza que as auditorias sejam efectuadas 
por prestadores de serviços de energia 
profissionais, bem como por peritos da 
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não estejam directamente envolvidos na 
actividade em que incide a auditoria, e que 
o Estado-Membro tenha posto em prática 
um regime destinado a assegurar e 
controlar a sua actividade e a impor 
sanções, caso necessário.

própria empresa desde que estes últimos 
também estejam qualificados e/ou 
acreditados, não estejam directamente 
envolvidos na actividade em que incide a 
auditoria, e que o Estado-Membro tenha 
posto em prática um regime destinado a 
assegurar e controlar a sua actividade e a 
impor sanções, caso necessário.

Or. en

Justificação

Alteração 4

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. A presente directiva estabelece um 
quadro comum para a promoção da 
eficiência energética na União a fim de 
assegurar a realização do objectivo da 
União de 20% de poupança de energia 
primária até 2020 e preparar a via para 
novas melhorias da eficiência energética 
para além dessa data.

1. A presente directiva estabelece um 
quadro comum para a promoção da 
eficiência energética na União a fim de 
assegurar a realização do objectivo da 
União de pelo menos 20% de poupança de 
energia primária até 2020 e preparar a via 
para as medidas de eficiência e poupança 
energéticas adicionais, necessárias para 
além dessa data, com vista a uma 
economia assente, na sua quase 
totalidade, na eficiência energética e em 
fontes de energia renováveis até 2050.

Or. en

Justificação

A presente directiva constitui uma oportunidade para a Europa honrar os compromissos 
assumidos pelos Chefes de Estados em matéria de energia e clima. Alcançar uma redução de 
20% do consumo de energia primária na UE é o mínimo necessário para a consecução de 
uma economia auto-suficiente assente na eficiência energética e nas fontes de energia 
renováveis em 2050. A Comissão considera que os esforços actuais apenas permitirão atingir 
metade da meta, desperdiçando, por exemplo, 1 000 euros anuais por agregado familiar. A 
presente directiva deverá corrigir esta tendência.
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Alteração 5

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

3-A. «Poupança na utilização final de 
energia», a quantidade de energia 
economizada determinada pela medição 
e/ou estimativa do consumo pelo 
consumidor final antes e após a aplicação 
de uma ou mais medidas de melhoria da 
eficiência energética, garantindo 
simultaneamente a normalização das 
condições externas que afectam o 
consumo de energia;

Or. en

Justificação

É necessária uma definição de poupança de energia. O relator sugere que se recorra à que é 
usada na actual directiva relativa à eficiência na utilização final de energia e aos serviços 
energéticos.

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 12-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

12-A. «Recomendações com elevada 
rentabilidade», medidas identificadas 
numa auditoria energética que possuem 
períodos de amortização de cinco anos;

Or. en

Justificação
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Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 12-B (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

12-B. «Conta», um extracto de conta, que 
não deve ser considerado um pedido de 
pagamento (factura);

Or. en

Justificação

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 27-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

21-A. «Renovação profunda», uma 
renovação que reduz tanto o 
abastecimento como o consumo final de 
energia de um edifício em, pelo menos, 
75% em comparação com os níveis 
registados antes da renovação;

Or. en

Justificação

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 27-B (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

27-B. «Renovação profunda faseada», 
uma renovação que reduz de forma 
faseada o abastecimento e o consumo 
final de energia de um edifício num total 
de, pelo menos, 75% durante um ciclo de 



PE472.358v01-00 12/99 PR\878374PT.doc

PT

renovação normal, assegurando 
simultaneamente que cada uma das fases 
não prejudique ou aumente os custos das 
fases subsequentes.

Or. en

Justificação

Alteração10

Proposta de directiva
Artigo 2-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Apoio Financeiro e Técnico

2-A. Sem prejuízo do disposto nos artigos 
107.º e 108.º do TFUE, os Estados-
Membros devem criar mecanismos de 
financiamento que agreguem múltiplos 
fluxos de financiamento, incluindo:
a) contribuições financeiras e multas por 
incumprimento das obrigações 
estabelecidas no artigo 6.º,
b) recursos atribuídos à eficiência 
energética nos termos do artigo 10.º, n.º 3, 
da Directiva 2009/29/CE,
c) recursos atribuídos à eficiência 
energética no quadro de empréstimos 
obrigacionistas da UE para projectos,
d) recursos atribuídos à eficiência 
energética ao abrigo do quadro financeiro 
plurianual, em especial, dos Fundos de 
Estruturais e de Coesão, e de 
instrumentos financeiros europeus 
específicos, da assistência técnica e de 
engenharia financeira,
e) recursos atribuídos à eficiência 
energética pelo Banco Europeu de 
Investimento (BEI) e outras instituições 
financeiras europeias, em especial o 
Banco Europeu para a Reconstrução e o 
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Desenvolvimento (BERD) e o Banco de 
Desenvolvimento do Conselho da Europa 
(CEB),
f) recursos nacionais, inclusivamente de 
bancos públicos e outras instituições 
financeiras nacionais.
2. Os mecanismos de financiamento 
devem:
a) Usar estes fundos para gerar a maior 
alavancagem possível de capital privado, 
em particular, recorrendo a investidores 
institucionais;
b) Proporcionar instrumentos financeiros 
(por exemplo, garantias de empréstimos 
para capital privado, garantias de 
empréstimos para promover os contratos 
de desempenho energético, subvenções, 
empréstimos bonificados e linhas de 
crédito específicas) que reduzam tanto a 
percepção dos riscos como os riscos de 
projectos de eficiência energética;
c) Estar ligados a programas ou agências 
que agreguem e avaliem a qualidade dos 
projectos de poupança de energia, 
prestem assistência técnica, promovam o 
mercado dos serviços energéticos e 
ajudem a gerar procura desses serviços 
por parte do consumidor, nos termos do 
artigo 14.º;
d) Proporcionar os recursos adequados 
para apoiar a formação e certificação de 
programas que melhorem e acreditem 
qualificações em matéria de eficiência 
energética.
3. A Comissão ajudará os Estados-
Membros que o solicitem, se for o caso, 
directamente ou através das instituições 
financeiras europeias, na criação de 
mecanismos de financiamento e regimes 
de apoio técnico com o objectivo de 
aumentar a eficiência energética em 
diferentes sectores, apoiando o 
intercâmbio de melhores práticas entre as 
autoridades nacionais ou regionais 
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competentes.

Or. en

Justificação
Sem os mecanismos de financiamento necessários, as medidas propostas na presente 
directiva não passarão de meros desejos, não gerarão um grande número de postos de 
trabalho, nem impulsionarão a inovação. A proposta de directiva deve, pois, estabelecer 
instrumentos financeiros, recorrendo às vias de financiamento existentes na UE, por exemplo, 
os Fundos Estruturais e de Coesão, que deverão atribuir prioridade a empréstimos 
obrigacionistas com vista a projectos ou à eficiência energética. As receitas nacionais 
provenientes, por exemplo, dos leilões no âmbito do regime da UE de comércio de licenças de 
emissões para mobilizar capital privado e das obrigações de eficiência energética, nos 
termos do artigo 6.º, podem também fornecer grande parte dos fundos necessários.

Alteração11

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem fixar um 
objectivo nacional de eficiência 
energética, expresso como nível absoluto 
de consumo de energia primária em 2020.
Ao fixar esse objectivo, os Estados-
Membros devem tomar em consideração o 
objectivo da União de 20% de poupança de 
energia, as medidas previstas na presente 
directiva, as medidas adoptadas para 
alcançar os objectivos nacionais de 
poupança de energia adoptadas nos 
termos do artigo 4.º, n.º 1, da Directiva 
2006/32/CE, bem como outras medidas de 
promoção da eficiência energética nos 
Estados-Membros e a nível da União.

1. Todos os Estados-Membros devem 
assegurar que o seu nível absoluto de 
consumo de energia primária em 2020 
fique, pelo menos, abaixo do seu 
objectivo, tal como definido na coluna da 
esquerda do quadro do anexo I - Parte A.
Esses objectivos obrigatórios nacionais 
devem ser consentâneos com o objectivo 
da União de consecução de pelo menos
20% de poupança de energia, referido no 
artigo 1.º, que implica uma redução do 
consumo de energia primária da UE de 
pelo menos 368 Mtep em 2020
relativamente às projecções.

Or. en

Justificação

A experiência que a UE colheu da legislação em matéria de energias renováveis e de clima 
revela a necessidade da fixação de objectivos vinculativos para os Estados-Membros. Estes 
geram maior visibilidade, um maior compromisso político e maior segurança para o 
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investimento. Os benefícios macroeconómicos e geopolíticos gerais da existência de 
rigorosas medidas de eficiência energética para a economia da UE e os seus cidadãos 
justificam a existência de objectivos vinculativos. Para atingir este objectivo da UE de 20% 
será necessária, segundo a Comissão, uma redução de pelo menos 368 milhões de Mtep em 
2020 (energia primária).

Alteração12

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
deve avaliar a probabilidade de a União 
vir a alcançar o seu objectivo de 20% de 
poupança de energia primária até 2020, 
que implica uma redução do consumo de 
energia primária da União de 368 Mtep 
em 2020, tendo em conta a soma dos 
objectivos nacionais a que se refere o n.º 1 
e a avaliação a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 4.

2. Os Estados-Membros devem introduzir 
medidas efectivamente concebidas para 
assegurar que o seu consumo de energia 
primária seja igual ou inferior ao fixado 
na trajectória indicativa constante da 
parte B do anexo I.

Or. en

Justificação

Para assegurar o cumprimento das metas de poupança energética de 2020, os Estados-
Membros devem trabalhar na elaboração de uma trajectória indicativa que trace a via para a 
consecução dos seus objectivos obrigatórios finais. Desse modo, a Comissão poderá efectuar 
o acompanhamento e verificação necessários para a concretização do objectivo global de 
poupança de energia da UE.

Alteração13

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Renovação de edifícios
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1. Os Estados-Membros devem procurar
reduzir, até 31 de Dezembro de 2050, o 
consumo de energia dos edifícios já 
existentes em 80% em relação aos níveis 
de 2010.
2. Como parte dos planos nacionais 
referidos no artigo 9.º da Directiva 
2010/31/UE, e sem prejuízo do n. º 1 do 
referido artigo, os Estados-Membros 
devem desenvolver políticas e tomar 
medidas para estimular a renovação 
profunda dos edifícios, incluindo a 
renovação profunda faseada.
3. Até 1 de Janeiro de 2014, os Estados-
Membros devem criar e disponibilizar ao 
público os planos nacionais referidos no 
n. º 2. Estes devem incluir, pelo menos:
a) Um registo de imóveis diferenciados 
por categoria de construção,
b) Objectivos para a renovação profunda 
para 2020, 2030 e 2040, diferenciados por 
categoria de construção. Estes objectivos 
devem ser coerentes com o objectivo de 
longo prazo referido no n.º 1,
c) Medidas para fazer face aos desafios 
sociais, técnicos e financeiros no sector da 
construção,
d) Medidas para assegurar que os 
inquilinos não sejam penalizados do 
ponto de vista financeiro.
4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a renovação profunda e a renovação 
profunda faseada sejam efectuadas, em 
primeiro lugar, nos edifícios, comerciais e 
residenciais, com o pior desempenho 
energético.
5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a renovação profunda seja efectuada, 
em primeiro lugar, nos edifícios com o 
pior desempenho energético que sejam 
propriedade de ou estejam ocupados por 
organismos públicos.
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Or. en

Justificação
Os edifícios da UE representam 40% do consumo total de energia da UE, sendo que o 
potencial de poupança nos edifícios já existentes é considerável e se encontra praticamente 
inexplorado. Por conseguinte, o relator propõe que se opte por uma abordagem holística de 
longo prazo, assente nos «roteiros nacionais para 2050 no domínio da construção». Com a 
promoção de uma renovação «mais profunda» a uma taxa de 2% ao ano, a energia 
consumida pelo parque imobiliário da UE será reduzida, em média, até 2050, a um quinto 
dos valores registados actualmente.

Alteração14

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º
da Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que, a partir de 
1 de Janeiro de 2014, seja renovada todos 
os anos uma taxa de 3% da área 
construída total que seja propriedade dos 
seus organismos públicos, a fim de 
cumprir, pelo menos, os requisitos 
mínimos de desempenho energético 
estabelecidos por cada Estado-Membro 
em aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE. Essa taxa de 3% será 
calculada sobre a área construída total 
com uma área útil total superior a 250 m² 
que seja propriedade dos organismos
públicos do Estado-Membro em causa e 
que, em 1 de Janeiro de cada ano, não 
cumpra os requisitos mínimos nacionais 
de desempenho energético fixados em 
aplicação do artigo 4.º da Directiva 
2010/31/UE.

1. A fim de implementar os planos 
nacionais referidos no artigo 3.º-A e sem
prejuízo do disposto no artigo 9.º da 
Directiva 2010/31/UE, os Estados-
Membros devem assegurar que, a partir de 
1 de Janeiro de 2014, pelo menos 3% da 
área construída total que seja propriedade 
dos ou esteja ocupada pelos seus 
organismos públicos seja anualmente 
sujeita a uma renovação profunda ou a 
uma renovação profunda faseada.

Or. en
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Justificação

Os organismos públicos, incluindo as Instituições da UE, devem dar o exemplo. Os edifícios 
que sejam propriedade de ou estejam ocupados por organismos públicos podem servir como 
uma alavanca para desencadear a necessária inovação técnica, financeira e organizacional e 
criar um mercado de empresas de serviços energéticos. Assim, o relator considera que uma 
taxa mínima de renovação vinculativa de 3% para a totalidade dos edifícios públicos 
corresponderá a um nível adequado de ambição.

Alteração15

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem apoiar 
os organismos do sector público a 
realizarem anualmente renovações 
profundas em 3% da área total dos 
edifícios de que sejam proprietários.

Or. en

Justificação

Os organismos do sector público não podem aumentar impostos ou os níveis das rendas, pelo 
que as suas decisões de investimento são limitadas. Os Estados-Membros devem, por isso, 
adoptar uma política proactiva de apoio à renovação profunda realizada, em especial, no 
sector da habitação social.

Alteração 16

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

propriedade dos seus organismos públicos 
ou estão por estes ocupados, indicando:

Or. en

Justificação

Os inventários de edifícios públicos devem ser exaustivos, incluindo tanto os que são 
propriedade de organismos públicos como os que estes ocupam.

Alteração 17

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Uma série de municípios e outras entidades públicas dos Estados-Membros já seguem - ou 
planeiam seguir - abordagens urbanas integradas que vão para além das intervenções 
individuais em edifícios. Os Estados-Membros devem encorajar os municípios, cidades, 
regiões ou quaisquer outras entidades públicas a abraçarem essas iniciativas ou conceitos, a 
fim de criarem, por exemplo, ''cidades e regiões de baixo consumo de energia'' enraizadas 
nos processos democráticos e de governação locais.

Alteração 18

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

a) Adoptar um plano de eficiência 
energética, isolado ou integrado num plano 

a) Adoptar um plano de eficiência 
energética integrado, isolado ou incluído
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mais vasto no domínio do clima ou do 
ambiente, que contenha objectivos 
específicos de poupança de energia, com 
vista a melhorar continuamente a sua 
eficiência energética;

num plano mais vasto no domínio do 
clima, das cidades ou regiões de baixo 
consumo de energia, ou do ambiente, que 
contenha objectivos específicos de 
poupança de energia, com vista a melhorar 
continuamente a sua eficiência e poupança
energéticas;

Or. en

Justificação

Uma série de municípios e outras entidades públicas dos Estados-Membros já seguem - ou 
planeiam seguir - abordagens urbanas integradas que vão para além das intervenções 
individuais em edifícios.  Os Estados-Membros devem encorajar os municípios, cidades, 
regiões ou quaisquer outras entidades públicas a abraçarem essas iniciativas ou conceitos, a 
fim de criarem, por exemplo, ''cidades e regiões de baixo consumo de energia'' enraizadas 
nos processos democráticos e de governação locais.

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 5

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os organismos públicos devem comprar sempre apenas produtos, serviços e edifícios que 
tenham como característica a mais elevada eficiência energética.
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Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 6 - título

Texto proposto pela Comissão Alteração

Regimes obrigatórios em matéria de 
eficiência energética

Regimes obrigatórios em matéria de 
poupança energética

Or. en

Justificação

Estes regimes estão no centro da presente directiva e deverão conduzir a poupanças de 
energia reais.

Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
um regime de obrigação de poupança
energética. Esse regime deve assegurar que 
os distribuidores de energia e/ou as 
empresas de venda de energia a retalho que 
exercem a sua actividade no território do 
Estado-Membro atinjam uma poupança 
anual cumulativa de energia final igual a 
pelo menos 1,5% das suas vendas, em 
volume, de energia, como média do último 
período de três anos nesse Estado-
Membro. Esta quantidade de poupança de 
energia é alcançada pelas partes sujeitas a
obrigação tendo em conta as poupanças 
dos consumidores finais.

Or. en

Justificação

A poupança obrigatória anual proposta de 1,5% deve aplicar-se à economia como um todo, 
pelo que o sector dos transportes, que tem um potencial económico de poupança significativo, 
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embora ainda não realizado, deverá ser incluído. Além disso, a fim de equilibrar as variações 
possíveis de um ano para o outro, devido a fenómenos climáticos extremos ou a mudanças na 
economia, o relator sugere, no que se refere ao objectivo do volume, que se tenha em conta o 
valor médio com base num período de três anos ao invés de um, como proposto pela 
Comissão.

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As obrigações devem abranger as utilizações finais e ser calculadas em termos de energia 
primária, uma vez que esta reflecte o impacto real da utilização de energia.

Alteração 23

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

2-A. Todos os Estados-Membros devem 
garantir que a poupança de 1,5% 
alcançada anualmente acresça às 
poupanças obtidas em cada um dos anos 
anteriores, tal como disposto no anexo V-
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A.

Or. en

Justificação

Esta alteração esclarece a intenção original da Comissão de garantir que a poupança de 
1,5% alcançada anualmente tenha um efeito de poupança cumulativo.

Alteração 24

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

2-B. Para efeitos do n. º 1, as medidas que 
visam poupanças a curto prazo, nos 
termos do ponto 1 do anexo V, não 
contarão para a poupança de energia 
exigida a cada parte sujeita a obrigação.

Or. en

Justificação

Com base na experiência adquirida nos países que já criaram este regime de obrigação de 
eficiência energética, é importante limitar estes regimes a projectos que revelem trazer 
acréscimos de poupança. A directiva deve excluir ou limitar actividades com baixa 
possibilidade de acréscimo de poupança.

Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

3. As medidas que visam poupanças a 
curto prazo, tal como definidas no ponto 1 
do anexo V, não devem corresponder a 

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

devem corresponder a mais de 10% da 
quantidade de poupanças de energia 
exigida a cada parte sujeita a obrigação e 
só podem ser contabilizadas no cálculo da 
obrigação prevista no n.º 1 se forem 
combinadas com medidas às quais sejam 
atribuídas poupanças a mais longo prazo.

Or. en

Justificação

Com base na experiência adquirida nos países que já criaram este regime de obrigação de 
eficiência energética, é importante limitar estes regimes a projectos que revelem trazer 
acréscimos de poupança.  A directiva deve excluir ou limitar actividades com baixa 
possibilidade de acréscimo de poupança.

Alteração 26

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

3-A. Para efeitos do n.º 1, os Estados-
Membros devem assegurar que as 
medidas às quais são imputadas 
poupanças de longo prazo, em particular 
no que se refere à renovação profunda e à 
renovação profunda faseada, 
correspondam a pelo menos 50% do total 
de poupança de energia exigida a cada 
uma das partes sujeitas a obrigação.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem certificar-se de que é atribuído maior crédito às partes sujeitas 
a obrigação que implementem medidas que assegurem uma poupança de energia substancial 
e duradoura. Por conseguinte, deverá ser promovida e recompensada ao abrigo deste regime 
a renovação do parque imobiliário.
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Alteração 27
Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A total transparência e independência das medições e verificações são fundamentais para a 
confiança dos mercados e do público nestes novos regimes propostos de poupança 
energética. Deve evitar-se o parasitismo.

Alteração 28
Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5 – parte introdutória

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

5. No âmbito do regime de obrigação de 
poupança energética, os Estados-Membros 
devem:

Or. en



PE472.358v01-00 26/99 PR\878374PT.doc

PT

Justificação

A alteração é auto-explicativa.

Alteração 29
Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5 – alínea b)

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A alteração é auto-explicativa.

Alteração 30
Proposta de directiva

Artigo 6 – n.º 5 – alínea c)

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

c) Autorizar as partes sujeitas a obrigação a 
contabilizarem as poupanças obtidas num 
dado ano como tendo sido obtidas ou no 
ano anterior ou no ano seguinte.

Or. en
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Justificação

A alteração é auto-explicativa.

Alteração 31
Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 6 – alínea a)

Texto proposto pela Comissão Alteração

a) Poupanças de energia realizadas; a) Poupanças de energia exigidas e 
poupanças de energia realizadas.
Aplicam-se os métodos de cálculo da 
poupança de energia referidos no anexo 
V-A;

Or. en

Justificação

Esta alteração esclarece a intenção original da Comissão de garantir que a poupança de 
1,5% alcançada anualmente tenha um efeito de poupança cumulativo.

Alteração 32
Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 7

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Alteração 33

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º9 - parágrafo 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

9. Os Estados-Membros devem permitir 
que as partes sujeitas a obrigação 
cumpram entre 25% e 50% da respectiva
obrigação anual, contribuindo para os 
mecanismos de financiamento referidos 
no artigo 2.º-A. Esse contributo para o 
mecanismo de financiamento com um 
montante igual aos custos de investimento 
estimados para atingir a parcela 
correspondente à sua obrigação.

Or. en

Justificação

A cláusula de isenção total, tal como sugerida pela Comissão, ameaçaria o novo regime 
criado pelo artigo 6.º. A abordagem proposta pelo relator confere a possibilidade aos 
Estados-Membros que assim o entendam de permitir que as suas partes sujeitas a obrigação 
contribuam parcialmente para um mecanismo de financiamento (artigo 2.º-A) em vez de 
implementarem totalmente medidas de poupança de energia. Esta abordagem garantirá, 
simultaneamente, que a meta de poupança de energia de 1,5% é conseguida ao nível dos 
Estados-Membros pela utilização da parcela da contribuição para o mecanismo de 
financiamento em medidas de poupança de energia.

Alteração 34

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

Os Estados-Membros que escolham esta 
opção devem comunicar à Comissão, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2013, as 

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

planeiam cumprir permitindo que as 
partes sujeitas a obrigação contribuam 
para o mecanismo de financiamento, 
incluindo as regras relativas às sanções 
referidas no artigo 9.º, e demonstrar a 
forma como tencionam atingir a quantidade 
de poupanças proposta, utilizando a 
parcela da sua contribuição para os 
fundos. A Comissão pode recusar essas 
medidas ou apresentar sugestões de 
alterações nos 3 meses seguintes à 
notificação. Nesses casos, os programas e 
medidas não devem ser aplicados pelo 
Estado-Membro em questão enquanto a 
Comissão não tiver expressamente 
declarado aceitar as medidas 
reapresentadas ou um projecto de medidas 
alterado.

Or. en

Justificação

A cláusula de isenção total, tal como sugerida pela Comissão, ameaçaria o novo regime 
criado pelo artigo 6.º. A abordagem proposta pelo relator confere a possibilidade aos 
Estados-Membros que assim o entendam de permitir que as suas partes sujeitas a obrigação 
contribuam parcialmente para um mecanismo de financiamento (artigo 2.º-A) em vez de 
implementarem totalmente medidas de poupança de energia. Esta abordagem garantirá, 
simultaneamente, que a meta de poupança de energia de 1,5% é conseguida ao nível dos 
Estados-Membros pela utilização da parcela da contribuição para o mecanismo de 
financiamento em medidas de poupança de energia.

Alteração 35

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto proposto pela Comissão Alteração

10. Se adequado, a Comissão deve 
estabelecer, por meio de um acto delegado 
em conformidade com o artigo 18.º, um 
sistema de reconhecimento mútuo das 
poupanças de energia realizadas ao 

Suprimido
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abrigo de regimes nacionais de obrigação 
de eficiência energética. Tal sistema deve 
permitir que as partes sujeitas a obrigação 
contabilizem as poupanças de energia 
realizadas e certificadas num dado 
Estado-Membro para efeitos das suas 
obrigações num outro Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Os regimes de obrigação de eficiência energética devem ser criados a nível nacional e 
aplicados nos respectivos territórios.

Alteração 36
Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1 - parágrafo 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem promover a 
disponibilização a todos os consumidores 
finais de auditorias energéticas de elevada 
qualidade com uma boa relação 
custo-benefício e efectuadas de forma 
independente por peritos qualificados ou 
acreditados.

Or. en

Justificação

As PME precisarão de apoio para cobrir os custos das auditorias energéticas, mas também 
para aplicar as recomendações propostas no quadro das auditorias que tenham um prazo de 
amortização de cinco anos. As auditorias de elevada qualidade e a aplicação concreta, pelo 
menos, das medidas mais eficientes são elementos fundamentais de uma política de poupança 
energética eficaz e eficiente com base em auditorias, que é o propósito do artigo 7.º.
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Alteração 37
Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 - parágrafo 3-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem desenvolver 
regimes de incentivo e regimes 
financeiros, tais como reduções de 
impostos ou subsídios, para garantir que 
as pequenas e médias empresas possam 
cobrir total ou parcialmente os custos de 
uma auditoria energética e da 
implementação das recomendações com 
elevada rentabilidade constantes das 
auditorias.

Or. en

Justificação

As PME precisarão de apoio para cobrir os custos das auditorias energéticas, mas também 
para aplicar as recomendações propostas no quadro das auditorias que tenham um prazo de 
amortização de cinco anos. As auditorias de elevada qualidade e a aplicação concreta, pelo 
menos, das medidas mais eficientes são elementos fundamentais de uma política de poupança 
energética eficaz e eficiente com base em auditorias, que é o propósito do artigo 7.º.

Alteração 38
Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 - parágrafo 3-B (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem certificar-se 
de que as empresas que são beneficiárias 
de incentivos ou regimes de apoio 
financeiro se comprometem a aplicar as 
recomendações com elevada rentabilidade
constantes das auditorias.

Or. en
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Justificação

As PME precisarão de apoio para cobrir os custos das auditorias energéticas, mas também 
para aplicar as recomendações propostas no quadro das auditorias que tenham um prazo de 
amortização de cinco anos. As auditorias de elevada qualidade e a aplicação concreta, pelo 
menos, das medidas mais eficientes são elementos fundamentais de uma política de poupança 
energética eficaz e eficiente com base em auditorias, que é o propósito do artigo 7.º.

Alteração 39

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Alteração 40

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
desenvolver regimes ou medidas de 
incentivo financeiro nos termos do artigo 
6.º, com vista a ajudar as empresas 
abrangidas pelo n.º 2 do presente artigo a 
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transformar as recomendações das 
auditorias obrigatórias em investimentos 
em poupança de energia. A Comissão 
deve estabelecer, no quadro das regras 
relativas aos auxílios estatais da UE, 
orientações que permitam identificar 
quais os incentivos financeiros criados 
pelos Estados-Membros a favor das suas 
empresas que são compatíveis com as 
regras do mercado interno e as regras 
relativas aos auxílios estatais.

Or. en

Justificação

Esta alteração insta os Estados-Membros, nos termos das regras relativas aos auxílios 
estatais e ao mercado interno, a encontrar formas de ajudar financeiramente as empresas na 
implementação das medidas recomendadas nas auditorias energéticas.

Alteração 41

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

Justificação

O relator congratula-se com a instalação de contadores inteligentes, caso a análise 
custo-benefício seja avaliada de forma positiva, nos termos das Directivas 2009/72/CE e 
2009/73/CE que estabelecem regras comuns para o mercado interno do gás natural e da 
electricidade, o que nem sempre é comprovado para pequenos clientes, como as famílias. No 
entanto, o relator acredita não existirem provas suficientes, do ponto de vista da reacção da 
procura de energia, para impor contadores inteligentes às empresas que consomem uma 
certa quantidade de energia eléctrica.

Alteração 42

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 - parágrafo 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

Sempre que os Estados-Membros 
implementem a instalação de contadores 
inteligentes prevista nas Directivas 
2009/72/CE e 2009/73/CE, relativas aos 
mercados do gás e da electricidade, devem 
assegurar que os objectivos de eficiência
energética e de benefícios para o 
consumidor final sejam plenamente tidos 
em conta quando forem estabelecidas as 
funcionalidades mínimas dos contadores e 
as obrigações impostas aos participantes no 
mercado.

Sempre que a instalação de contadores 
inteligentes seja avaliada de forma 
positiva, tal como previsto nas Directivas 
2009/72/CE e 2009/73/CE, relativas aos 
mercados do gás e da electricidade, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
objectivos de poupança energética e de 
benefícios para o consumidor final sejam 
plenamente tidos em conta quando forem 
estabelecidas as funcionalidades mínimas 
dos contadores e as obrigações impostas 
aos participantes no mercado.

Or. en

Justificação

O relator congratula-se com a instalação de contadores inteligentes, caso a análise 
custo-benefício seja avaliada de forma positiva, nos termos das Directivas 2009/72/CE e 
2009/73/CE que estabelecem regras comuns para o mercado interno do gás natural e da 
electricidade, o que nem sempre é comprovado para pequenos clientes, como as famílias. No 
entanto, o relator acredita não existirem provas suficientes, do ponto de vista da reacção da 
procura de energia, para impor contadores inteligentes às empresas que consomem uma 
certa quantidade de energia eléctrica.
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Alteração 43

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 - parágrafo 2-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas, inclusivamente as do 
sector comercial, que têm um consumo 
final de electricidade de mais de 6000 
kWh por ano, instalem contadores 
inteligentes, o mais tardar, até 1 de 
Janeiro de 2015.

Or. en

Justificação

O relator congratula-se com a instalação de contadores inteligentes, caso a análise 
custo-benefício seja avaliada de forma positiva, nos termos das Directivas 2009/72/CE e 
2009/73/CE que estabelecem regras comuns para o mercado interno do gás natural e da 
electricidade, o que nem sempre é comprovado para pequenos clientes, como as famílias. No 
entanto, o relator acredita não existirem provas suficientes, do ponto de vista da reacção da 
procura de energia, para impor contadores inteligentes às empresas que consomem uma 
certa quantidade de energia eléctrica.

Alteração 44

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 - parágrafo 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

No caso da electricidade, e a pedido do 
consumidor final, os operadores de 
contadores devem assegurar que o contador 
possa ser contabilizado para a electricidade 
produzida nas instalações do consumidor 
final e exportada para a rede. Os Estados-
Membros devem assegurar que, se tal for 
solicitado pelos consumidores finais, os 
dados de medição relativos à sua produção 
ou consumo em tempo real sejam
comunicados a terceiros que actuem em 

No caso da electricidade, e a pedido do 
consumidor final, os operadores de 
contadores devem assegurar que o contador 
possa ser contabilizado para a electricidade 
produzida nas instalações do consumidor 
final e exportada para a rede.  Os Estados-
Membros devem assegurar que os dados 
da medição relativos à produção ou 
consumo em tempo real sejam 
disponibilizados. Se tal for solicitado pelos 
consumidores finais, os dados de medição 
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nome do consumidor final. relativos à sua produção ou consumo em 
tempo real ser-lhes-ão comunicados, ou a
terceiros que actuem em seu nome, sem 
custos adicionais para os consumidores 
finais, num formato que possam utilizar 
para comparar ofertas equiparáveis.

Or. en

Justificação

O relator congratula-se com a instalação de contadores inteligentes, caso a análise 
custo-benefício seja avaliada de forma positiva, nos termos das Directivas 2009/72/CE e
2009/73/CE que estabelecem regras comuns para o mercado interno do gás natural e da 
electricidade, o que nem sempre é comprovado para pequenos clientes, como as famílias. No 
entanto, o relator acredita não existirem provas suficientes, do ponto de vista da reacção da 
procura de energia, para impor contadores inteligentes às empresas que consomem uma 
certa quantidade de energia eléctrica.

Alteração 45

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 - parágrafo 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

No caso do aquecimento e arrefecimento, 
se um edifício for alimentado por uma rede 
de aquecimento urbano, deve ser instalado 
na sua entrada um contador de calor. Nos 
prédios de apartamentos, devem ser 
também instalados contadores individuais 
de consumo de calor a fim de medir o 
consumo de aquecimento ou arrefecimento 
para cada apartamento. Se não for 
tecnicamente viável utilizar contadores 
individuais de consumo de calor, devem 
ser utilizados calorímetros de radiador, em 
conformidade com as especificações do 
anexo VI, ponto 1.2, para a medição do 
consumo de calor em cada radiador.

No caso do aquecimento e arrefecimento, 
se um edifício for alimentado por uma rede 
de aquecimento urbano, deve ser instalado 
na sua entrada um contador de calor. Nos 
prédios de apartamentos, devem ser 
também instalados dispositivos de medição
individuais de calor a fim de medir o 
consumo de aquecimento ou arrefecimento 
e de água quente para cada apartamento 
respectivamente. Se não for técnica ou 
economicamente viável utilizar contadores 
individuais de consumo de calor, devem 
ser utilizados calorímetros de radiador, em 
conformidade com as especificações do 
anexo VI, ponto 1.2, para a medição do 
consumo de calor em cada radiador.

Or. en
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Justificação

O relator congratula-se com a instalação de contadores inteligentes, caso a análise 
custo-benefício seja avaliada de forma positiva, nos termos das Directivas 2009/72/CE e 
2009/73/CE que estabelecem regras comuns para o mercado interno do gás natural e da 
electricidade, o que nem sempre é comprovado para pequenos clientes, como as famílias. No 
entanto, o relator acredita não existirem provas suficientes, do ponto de vista da reacção da 
procura de energia, para impor contadores inteligentes às empresas que consomem uma 
certa quantidade de energia eléctrica.

Alteração 46

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 - parágrafo 5

Texto proposto pela Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adoptar 
regras em matéria de repartição dos custos 
de consumo de calor nos prédios de 
apartamentos que disponham de 
aquecimento ou arrefecimento central.
Estas regras devem incluir orientações 
sobre os factores de correcção de forma a 
reflectir características de construção como 
as transferências térmicas entre 
apartamentos.

Os Estados-Membros devem adoptar 
regras em matéria de repartição dos custos 
e facturação de consumo de calor nos 
prédios de apartamentos que disponham de 
aquecimento ou arrefecimento central.
Estas regras devem incluir orientações 
sobre os factores de correcção de forma a 
reflectir características de construção como 
as transferências térmicas entre 
apartamentos.

Or. en

Justificação

O relator congratula-se com a instalação de contadores inteligentes, caso a análise 
custo-benefício seja avaliada de forma positiva, nos termos das Directivas 2009/72/CE e 
2009/73/CE que estabelecem regras comuns para o mercado interno do gás natural e da 
electricidade, o que nem sempre é comprovado para pequenos clientes, como as famílias. No 
entanto, o relator acredita não existirem provas suficientes, do ponto de vista da reacção da 
procura de energia, para impor contadores inteligentes às empresas que consomem uma 
certa quantidade de energia eléctrica.
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Alteração 47

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2 - parágrafo 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. Para além das obrigações decorrentes da 
Directiva 2009/72/CE e da Directiva 
2009/73/CE no que se refere à facturação, 
os Estados-Membros devem assegurar, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2015, que a 
facturação seja precisa e baseada no 
consumo efectivo, para todos os sectores 
abrangidos pela presente directiva, 
incluindo os distribuidores de energia, os 
operadores das redes de distribuição e as 
empresas de venda de energia a retalho, em 
conformidade com a frequência mínima 
estabelecida no anexo VI, ponto 2.1.
Juntamente com a factura, devem ser 
fornecidas informações adequadas que 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

2. Para além das obrigações decorrentes da 
Directiva 2009/72/CE e da Directiva 
2009/73/CE no que se refere à facturação, 
os Estados-Membros devem assegurar, o 
mais tardar até 1 de Janeiro de 2015, ou no 
momento da instalação do contador 
inteligente, caso esta ocorra antes, que a 
facturação seja precisa e baseada no 
consumo efectivo, para todos os sectores 
abrangidos pela presente directiva, 
incluindo os distribuidores de energia, os 
operadores das redes de distribuição e as 
empresas de venda de energia a retalho, em 
conformidade com a frequência mínima 
estabelecida no anexo VI, ponto 2.1.
Juntamente com a factura, devem ser 
fornecidas informações adequadas que 
permitam ao consumidor ter uma 
panorâmica completa dos custos efectivos 
da energia, em conformidade com o anexo 
VI, ponto 2.2.

Or. en

Justificação

Alteração 48

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2 - parágrafo 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais possam optar entre 
a facturação em formato electrónico ou em 
papel e tenham a possibilidade de acesso 
fácil a informações complementares que 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores finais possam optar entre 
a facturação em formato electrónico ou em 
papel sem custos adicionais e tenham a 
possibilidade de acesso fácil a informações 
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lhes permitam efectuar eles mesmos 
verificações mais pormenorizadas do seu 
histórico de consumo, em conformidade 
com o disposto no anexo VI, ponto 1.1.

complementares que lhes permitam 
efectuar eles mesmos verificações mais 
pormenorizadas do seu histórico de 
consumo, em conformidade com o disposto 
no anexo VI, ponto 1.1.

Or. en

Justificação

Alteração 49

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2 - parágrafo 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que, se 
tal for solicitado pelos consumidores finais, 
os dados relativos à facturação energética e 
ao histórico de consumo sejam 
comunicados a um prestador de serviços 
energéticos designado pelo cliente final.

Os Estados-Membros devem exigir que, se 
tal for solicitado pelos consumidores finais, 
os dados relativos à facturação energética e 
ao histórico de consumo sejam 
comunicados a um prestador de serviços 
energéticos designado pelo cliente final.
Sempre que um contador inteligente seja 
instalado, os Estados-Membros proibirão 
a facturação retroactiva.

Or. en

Justificação

Alteração 50

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

3. Os dados relativos à contagem e à 
facturação do consumo individual de 
energia, bem como outras informações 
mencionadas nos n.ºs 1, 2 e 3 e no 

3. Os dados relativos à contagem e à 
facturação do consumo individual de 
energia, bem como outras informações 
mencionadas nos n.ºs 1, 2 e 3 e no 
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anexo VI, devem ser comunicados
gratuitamente aos consumidores finais.

anexo VI, devem ser disponibilizados
gratuitamente aos consumidores finais, no 
prazo de 2 horas ou tão rapidamente 
quanto a tecnologia o possibilite.

Or. en

Justificação

É essencial dispor de informações em tempo real para permitir uma utilização mais eficiente 
da energia.

Alteração 51

Proposta de directiva
Artigo 8-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Programa de informação e capacitação do 

consumidor
1. Os Estados-Membros devem 
desenvolver uma estratégia nacional com 
vista a promover e permitir uma utilização 
eficiente da energia por parte dos 
pequenos consumidores de energia, 
incluindo agregados familiares.
2. Para efeitos do disposto no n.º 1, os 
Estados-Membros devem prever pelo 
menos:
a) A existência de um ponto de contacto 
único para aconselhamento e de 
fornecedores credenciados, em 
conformidade com os artigos 13.º e 14.º;
b) Um conjunto de instrumentos e 
políticas para promover a mudança de 
comportamentos, incluindo:
- Incentivos fiscais
- O acesso a financiamento, subvenções 
ou subsídios;
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- A prestação de informações;
- Projectos exemplares;
- Actividades no local de trabalho;
- Normas mínimas para a informação 
constante das contas e apresentação 
(lay-out) das facturas;
c) Um programa para envolver os 
consumidores e organizações de 
consumidores durante a implementação 
dos contadores inteligentes através da 
comunicação de:
- Mudanças fáceis de introduzir e com 
boa relação custo-eficácia no consumo de 
energia;
- Informações sobre medidas de eficiência 
energética.

Or. en

Justificação

As disposições da presente directiva relativas à informação e ao aconselhamento não são 
suficientes para a consecução do seu objectivo declarado de envolver os grupos de 
consumidores finais visados. É importante que a prestação de informações não seja definida 
como um fim em si mesma, mas esteja incluída num quadro legislativo que apenas premeie os 
resultados obtidos (e não o produto final) pelos projectos de eficiência energética – ou seja, 
que apenas recompense as mudanças mensuráveis ocorridas no comportamento e não a 
simples divulgação de informação.

Alteração 52

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto proposto pela Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
regras em matéria de sanções aplicáveis em 
caso de incumprimento das disposições 
nacionais adoptadas em aplicação dos 
artigos 6.º a 8.º e adoptar as medidas 
necessárias para assegurar a respectiva 

Os Estados-Membros devem estabelecer 
regras em matéria de sanções aplicáveis em 
caso de incumprimento das disposições 
nacionais adoptadas em aplicação dos 
artigos 6.º a 8.º e adoptar as medidas 
necessárias para assegurar a respectiva 
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aplicação. As sanções previstas devem ser 
eficazes, proporcionais e dissuasivas. Os 
Estados-Membros devem comunicar essas 
disposições à Comissão até [12 meses após 
a entrada em vigor da presente directiva], o 
mais tardar, e notificar sem demora à 
Comissão quaisquer alterações 
subsequentes que as afectem.

aplicação. As sanções previstas devem ser 
eficazes, proporcionais e dissuasivas e ser, 
pelo menos, cinco vezes superiores aos 
custos médios dos respectivos programas 
nacionais de obrigação de poupança 
energética, devendo ser pagas como 
contribuição para o mecanismo de 
financiamento referido no artigo 2.º-A. Os 
Estados-Membros devem comunicar essas 
disposições à Comissão até [12 meses após 
a entrada em vigor da presente directiva], o 
mais tardar, e notificar sem demora à 
Comissão quaisquer alterações 
subsequentes que as afectem.

Or. en

Justificação

As sanções aplicadas em caso de incumprimento devem ter um efeito suficientemente 
dissuasor para garantir que as medidas propostas na presente directiva sejam de facto 
cabalmente aplicadas.

Alteração 53
Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. Até 1 de Janeiro de 2014, os Estados-
Membros devem estabelecer e comunicar à 
Comissão planos nacionais de aquecimento 
e arrefecimento para o desenvolvimento do 
potencial de cogeração de elevada 
eficiência e de aquecimento e 
arrefecimento urbano eficientes, contendo 
as informações previstas no anexo VII.
Esses planos devem ser actualizados e 
comunicados à Comissão de cinco em 
cinco anos. Os Estados-Membros devem 
assegurar, através do seu quadro 
regulamentar, que os planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento sejam 
tomados em consideração nos planos locais 

1. Até 1 de Janeiro de 2014, os Estados-
Membros devem estabelecer e comunicar à 
Comissão planos nacionais de aquecimento 
e arrefecimento para o desenvolvimento do 
potencial de cogeração de elevada 
eficiência e de aquecimento e 
arrefecimento urbano eficientes, contendo 
as informações previstas no anexo VII e 
discriminando as medidas e obrigações 
legais conexas. Esses planos devem ser 
actualizados e comunicados à Comissão de 
cinco em cinco anos. Os Estados-Membros 
devem assegurar, através do seu quadro 
regulamentar, que os planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento sejam 
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e regionais de desenvolvimento, incluindo 
planos de ordenamento territorial urbano e 
rural, e satisfaçam os critérios de 
concepção enunciados no anexo VII.

tomados em consideração nos planos locais 
e regionais de desenvolvimento, incluindo 
planos de ordenamento territorial urbano e 
rural, e satisfaçam os critérios de 
concepção enunciados no anexo VII. Os 
planos nacionais de aquecimento e 
arrefecimento devem ter plenamente em 
conta a análise do potencial nacional da 
cogeração de elevada eficiência 
desenvolvida ao abrigo da Directiva 
2004/8/CE.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem beneficiar do potencial da produção combinada de 
electricidade, calor e arrefecimento de que dispõem nos seus territórios.

Alteração 54
Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem 
estabelecer condições para a isenção do 
disposto no n.º 3, quando:

Suprimido

Não forem cumpridas as condições-limiar 
em matéria de disponibilidade de carga 
térmica estabelecidas no ponto 1 do 
anexo VIII;
O requisito estabelecido no n.º 3, alínea 
b), quanto à localização da instalação não 
possa ser cumprido devido à necessidade 
de implantar a instalação na proximidade 
de um local de armazenagem geológica 
autorizado ao abrigo da Directiva 
2009/31/CE;
Uma análise de custos/benefícios revelar 
que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
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custos de investimento em infra-
estruturas, para o fornecimento da mesma 
quantidade de electricidade e calor 
utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento.
Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
recusar essas condições ou apresentar 
sugestões de alterações nos 6 meses 
seguintes à notificação. Nesse caso, as 
condições de isenção não devem ser 
aplicadas pelo Estado-Membro em causa 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.
Nesses casos, as condições de isenção não 
devem ser aplicadas pelo Estado-Membro 
em causa enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem beneficiar do potencial da produção combinada de 
electricidade, calor e arrefecimento de que dispõem nos seus territórios. Não há, portanto, 
justificação para isenções.

Alteração 55
Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 5

Texto proposto pela Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a regulamentação nacional em 
matéria de ordenamento territorial 
urbano e rural seja adaptada aos critérios 
de autorização referidos no n.º 3 e 
compatível com os planos nacionais de 
aquecimento e arrefecimento referidos no 

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os critérios de autorização referidos no 
n.º 3 sejam compatíveis com os planos 
nacionais de aquecimento e arrefecimento 
referidos no n.º 1.  
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n.º 1.

Or. en

Justificação

Embora os regulamentos nacionais e regionais de ordenamento do território devam ser 
respeitados, os Estados-Membros devem também tirar proveito das suas potencialidades 
nacionais em matéria de cogeração de elevada eficiência.

Alteração 56
Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 7

Texto proposto pela Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros podem 
estabelecer condições para a isenção do 
disposto no n.º 6, quando:

Suprimido

a) Não forem cumpridas as condições-
limiar em matéria de disponibilidade de 
carga térmica estabelecidas no ponto 1 do 
anexo VIII;
b) Uma análise de custos/benefícios 
revelar que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infra-
estruturas, para o fornecimento da mesma 
quantidade de electricidade e calor 
utilizando sistemas separados de 
aquecimento ou arrefecimento.
Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
recusar essas condições ou apresentar 
sugestões de alterações nos 6 meses 
seguintes à notificação. Nesse caso, as 
condições de isenção não devem ser 
aplicadas pelo Estado-Membro em causa 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.
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Nesses casos, as condições de isenção não 
devem ser aplicadas pelo Estado-Membro 
em causa enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem beneficiar do potencial da produção combinada de 
electricidade, calor e arrefecimento de que dispõem nos seus territórios. Não há, portanto, 
justificação para isenções.

Alteração 57

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 - parágrafo 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem fixar 
condições para a isenção do disposto no 
primeiro parágrafo quando:

Suprimido

a) Não forem cumpridas as condições-
limiar em matéria de disponibilidade de 
carga térmica estabelecidas no ponto 2 do 
anexo VIII;
Uma análise de custos/benefícios revelar 
que os custos são superiores aos 
benefícios em comparação com os custos 
ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo 
custos de investimento em infra-
estruturas, para o fornecimento da mesma 
quantidade de calor utilizando sistemas 
separados de aquecimento ou 
arrefecimento.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem beneficiar do potencial da produção combinada de 
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electricidade, calor e arrefecimento de que dispõem nos seus territórios. Não há, portanto, 
justificação para isenções.

Alteração 58

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 8 - parágrafo 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2014 essas 
condições de isenção. A Comissão pode 
recusar essas condições ou apresentar 
sugestões de alterações nos 6 meses 
seguintes à notificação. Nesse caso, as 
condições de isenção não devem ser 
aplicadas pelo Estado-Membro em causa 
enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.
Nesses casos, as condições de isenção não 
devem ser aplicadas pelo Estado-Membro 
em causa enquanto a Comissão não tiver 
expressamente declarado aceitar as 
condições reapresentadas ou alteradas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem beneficiar do potencial da produção combinada de 
electricidade, calor e arrefecimento de que dispõem nos seus territórios. Não há justificação 
para isenções.
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Alteração 59

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que a eficiência energética global da sua 
capacidade de produção de electricidade 
térmica aumente em, pelo menos, 1% por 
ano e atinja, pelo menos, 60% em média 
até 2025.

Or. en

Justificação
O sistema de processamento da energia da UE – das centrais eléctricas convencionais às 
refinarias – possui uma eficiência geral bastante baixa, inferior a 35%. É possível conseguir 
poupanças significativas e céleres nos próximos anos. Os Estados-Membros devem também 
aproveitar o potencial existente para a produção combinada de electricidade e calor.

Alteração 60

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1-B (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem desenvolver 
pelo menos um terço do potencial 
identificado de cogeração de elevada 
eficiência e de aquecimento e 
arrefecimento urbano eficientes, referido 
no artigo 10.º, n.º 1, até 2020 e dois terços 
até 2030.

Or. en

Justificação
O sistema de processamento da energia da UE – das centrais eléctricas convencionais às 
refinarias – possui uma eficiência geral bastante baixa, inferior a 35%. É possível conseguir 
poupanças significativas e céleres nos próximos anos. Os Estados-Membros devem também 
aproveitar o potencial existente para a produção combinada de electricidade e calor.
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Alteração 61

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem autorizar 
elementos dos regimes e estruturas 
tarifárias com uma finalidade social para o 
transporte e distribuição de energia de rede, 
desde que quaisquer efeitos perturbadores 
na rede de transporte e distribuição sejam 
reduzidos ao mínimo necessário e não 
sejam desproporcionados em relação à 
finalidade social.

3. Os Estados-Membros podem autorizar 
elementos dos regimes e estruturas 
tarifárias com uma finalidade social para o 
transporte e distribuição de energia de rede, 
desde que as estruturas tarifárias 
contribuam para a eficiência global 
(incluindo a eficiência energética) da 
geração, transporte, distribuição e 
fornecimento de electricidade.

Or. en

Justificação
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Alteração 62

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 – parágrafo 1 - parte introdutória

Texto proposto pela Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, sem prejuízo dos requisitos relativos à 
manutenção da fiabilidade e da segurança 
da rede, e com base em critérios 
transparentes e não discriminatórios 
definidos pelas autoridades nacionais 
competentes, os operadores de redes de 
transporte e operadores de redes de 
distribuição presentes no seu território:

5. Sem prejuízo do disposto no artigo 16.º, 
n.º 2, da Directiva 2009/28/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Abril de 2009, relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis1, os Estados-Membros 
devem assegurar que, sem prejuízo dos 
requisitos relativos à manutenção da 
fiabilidade e da segurança da rede, e com 
base em critérios transparentes e não 
discriminatórios definidos pelas 
autoridades nacionais competentes, os 
operadores de redes de transporte e 
operadores de redes de distribuição 
presentes no seu território:

_____________
1 JO L 140 de 5.6.2009, p. 16.

Or. en

Justificação

O acesso prioritário à rede e a mobilização para a cogeração de elevada eficiência (CHP) 
são louváveis, mas não devem impedir o acesso prioritário já criado para as energias 
renováveis. É preciso que os benefícios que as centrais de cogeração trazem para o conjunto 
do sistema eléctrico sejam recompensados.
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Alteração 63

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 5 - parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

c-A) Apliquem disposições com vista a 
proporcionar a devida compensação por 
custos de rede evitados.

Or. en

Justificação

Alteração 64

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 7-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os operadores de redes de 
transporte e os operadores de redes de 
distribuição, na aquisição de recursos 
para os serviços de compensação e os 
serviços auxiliares, tratem os prestadores 
no quadro da resposta à procura, 
incluindo os agrupamentos energéticos, 
de forma não discriminatória, com base 
nas suas capacidades técnicas. Os 
operadores de redes de transporte e os 
operadores de redes de distribuição devem 
validar a execução das operações de 
medição de resposta à procura e as 
operações financeiras dos programas de 
resposta à procura.

Or. en

Justificação

A concretização das medidas de eficiência energética exige a ampla participação dos 
reguladores, dos ORT e dos ORD. Para além da aceleração da implantação das redes 
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inteligentes, deverá ser dada prioridade à criação de mercados nacionais e regionais de 
resposta à procura.

Alteração 65

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 7-B (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

7-B. Os Estados-Membros devem 
promover o acesso em matéria de 
procura-resposta e a sua participação nos 
mercados de energia organizados, se 
necessário, exigindo que as autoridades 
reguladoras nacionais e os operadores de 
redes de transporte definam as 
especificações técnicas para a 
participação em mercados de energia e de 
reservas terciárias, com base nos 
requisitos técnicos desses mercados e nas 
capacidades de resposta à procura, 
inclusivamente através de agrupamentos 
energéticos. As especificações técnicas 
para a participação em matéria de 
resposta à procura nos mercados de 
reservas terciárias devem incluir:
a) O número mínimo de capacidade de 
kW necessário para a participação;
b) A metodologia de medição de 
referência;
c) A duração da activação da resposta à 
procura;
c) O momento da activação da resposta à 
procura;
e) O calendário para a activação da 
resposta à procura;
f) Os requisitos de telemetria;
g) Os pagamentos em função de 
disponibilidades;
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Ao implementar sistemas de adequação da 
capacidade, os Estados-Membros devem 
assegurar que o potencial de contribuição 
da resposta à procura seja totalmente tido 
em consideração. Os Estados-Membros 
devem comunicar à Comissão, até 31 de 
Dezembro de 2013 e, posteriormente, de 
dois em dois anos, as medidas 
implementadas com vista a cumprir os 
objectivos estabelecidos no presente 
número.

Or. en

Justificação

A concretização das medidas de eficiência energética exige a ampla participação dos 
reguladores, dos ORT e dos ORD. Para além da aceleração da implantação das redes 
inteligentes, deverá ser dada prioridade à criação de mercados nacionais e regionais de 
resposta à procura.

Alteração 66

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 7-C (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

7-C. Os Estados-Membros devem 
desenvolver um roteiro e um plano de 
acção de resposta à procura, que devem 
incluir informações circunstanciadas 
sobre a integração dos recursos de 
resposta à procura, na medida em que se 
revele adequada, nos mercados regionais 
de electricidade, especialmente - mas não 
só - nos mercados de reservas terciárias e 
nos mercados de capacidade.  O roteiro e 
o plano de acção de resposta à procura 
devem ser apresentados à Comissão e 
publicados até 31 de Dezembro de 2013, 
devendo ser actualizados pelo menos de 
dois em dois anos. A Comissão avaliará os 
roteiros e os planos de acção de resposta à 
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procura, de acordo com os seguintes 
critérios de êxito relativos à integração da 
resposta à procura:
a) Integração no mercado e igualdade de 
oportunidades no acesso ao mercado no 
que se refere aos recursos da geração e 
aos recursos do lado da procura (oferta e 
cargas do consumidor);
b) Deverá permitir-se, no quadro da 
resposta à procura, a utilização de cargas 
agregadas do lado da procura, o que 
significa que os agrupamentos 
energéticos podem combinar múltiplos 
recursos de curta duração do lado da 
procura (cargas do consumidor) num 
bloco alargado de redução de carga e 
vendê-lo ou leiloá-lo, conforme o caso, em 
múltiplos mercados de energia 
organizados, especialmente, embora não 
só, nos mercados de reservas terciárias e 
nos mercados de capacidade;
c) Deve ser permitido aos programas 
regionais e locais de resposta à procura 
optimizar o uso de infra-estruturas 
existentes, a fim de aliviar os sistemas 
locais e regionais de restrições de 
capacidade.

Or. en

Justificação

É necessário desenvolver os mercados de resposta à procura.

Alteração 67

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os sistemas de certificação 
referidos no n.º 1 sejam abrangidos por 
um único quadro de acreditação, a fim de 
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proporcionar transparência aos 
consumidores com vista a garantir que 
esses sistemas sejam fiáveis e contribuirão 
para os objectivos nacionais de eficiência 
energética.

Or. en

Justificação

Esta alteração respalda os novos números introduzidos no final do artigo 14.º. Cumpre 
reconhecer que o êxito do regime de certificação depende do reconhecimento e da 
confiança dos consumidores.

Alteração 68

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o ponto de contacto único 
referido na alínea -a) do artigo 14.º 
encaminhe os consumidores para 
prestadores acreditados.

Or. en

Justificação

Alteração 69

Proposta de directiva
Artigo 14 – alínea -a-A) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

-a) Estabelecendo um ponto de contacto 
único destinado a fornecer 
aconselhamento de base sobre os serviços 
energéticos e encaminhar os 
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consumidores para fornecedores 
acreditados de serviços e bens no domínio 
da eficiência energética.

Or. en

Justificação

Com base na abordagem estabelecida no terceiro pacote energético, é necessário que um 
ponto de contacto único de informação proporcione aconselhamento de base sobre serviços 
energéticos e possa identificar os fornecedores acreditados. Da mesma forma, é necessário 
que exista um único mecanismo independente, como um provedor da energia, a fim de 
garantir o processamento eficaz das queixas e da resolução extrajudicial de litígios.

Alteração 70

Proposta de directiva
Artigo 14 – alínea a)

Texto proposto pela Comissão Alteração

a) Disponibilizando ao público, 
verificando e actualizando regularmente 
uma lista dos fornecedores de serviços 
energéticos disponíveis e dos serviços 
energéticos por eles prestados;

a) Verificando e actualizando regularmente 
a lista dos fornecedores de serviços 
energéticos disponíveis e acreditados e dos 
serviços energéticos por eles prestados;

Or. en

Justificação

Com base na abordagem estabelecida no terceiro pacote energético, é necessário que um 
ponto de contacto único de informação proporcione aconselhamento de base sobre serviços 
energéticos e possa identificar os fornecedores acreditados. Da mesma forma, é necessário 
que exista um único mecanismo independente, como um provedor da energia, a fim de 
garantir o processamento eficaz das queixas e da resolução extrajudicial de litígios.



PR\878374PT.doc 57/99 PE472.358v01-00

PT

Alteração 71

Proposta de directiva
Artigo 14 – alínea b-A) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

b-A) Assegurando a existência de um 
mecanismo independente, como um 
provedor com capacidade para actuar em 
todos os sectores da indústria com vista a 
garantir o processamento eficaz das 
queixas e a resolução extrajudicial de 
litígios decorrentes de programas de 
eficiência energética relativos aos 
agregados familiares que envolvam 
diversos fornecedores;

Or. en

Justificação

Com base na abordagem estabelecida no terceiro pacote energético, é necessário que um 
ponto de contacto único de informação proporcione aconselhamento de base sobre serviços 
energéticos e possa identificar os fornecedores acreditados. Da mesma forma, é necessário 
que exista um único mecanismo independente, como um provedor da energia, a fim de 
garantir o processamento eficaz das queixas e da resolução extrajudicial de litígios.

Alteração 72

Proposta de directiva
Artigo 14 – alínea e-A) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

e-A) Apoiando os facilitadores de 
mercado, redes e plataformas 
independentes que façam a ligação entre 
a procura e a oferta de serviços no 
domínio da eficiência energética e que 
promovam a ligação entre as auditorias 
energéticas e a implementação de medidas 
de melhoria da eficiência energética;
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Or. en

Justificação

Com base na abordagem estabelecida no terceiro pacote energético, é necessário que um 
ponto de contacto único de informação proporcione aconselhamento de base sobre serviços 
energéticos e possa identificar os fornecedores acreditados. Da mesma forma, é necessário 
que exista um único mecanismo independente, como um provedor da energia, a fim de 
garantir o processamento eficaz das queixas e da resolução extrajudicial de litígios.

Alteração 73

Proposta de directiva
Artigo 14 – alínea e-B) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

e-B) Apoiando os facilitadores de projecto 
que, para além dos facilitadores de 
mercado, aconselham as autoridades 
públicas em matéria de processos de 
concurso público, concepção, execução e 
monitorização de contratos respeitantes a 
serviços no domínio da eficiência 
energética no âmbito de projectos de 
eficiência energética.

Or. en

Justificação

Com base na abordagem estabelecida no terceiro pacote energético, é necessário que um 
ponto de contacto único de informação proporcione aconselhamento de base sobre serviços 
energéticos e possa identificar os fornecedores acreditados. Da mesma forma, é necessário 
que exista um único mecanismo independente, como um provedor da energia, a fim de 
garantir o processamento eficaz das queixas e da resolução extrajudicial de litígios.
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Alteração 74

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto proposto pela Comissão Alteração

b) Às disposições legislativas e 
regulamentares, bem como às práticas 
administrativas, em matéria de aquisições 
públicas e de orçamento e contabilidade 
anuais, tendo em vista assegurar que os 
organismos públicos não sejam dissuadidos 
de fazer investimentos na melhoria da
eficiência.

b) Às disposições legislativas e 
regulamentares, bem como às práticas 
administrativas, em matéria de aquisições 
públicas e de orçamento e contabilidade 
anuais, tendo em vista assegurar que os 
organismos públicos não sejam dissuadidos 
de fazer investimentos que melhorem a 
eficiência energética e reduzam os custos 
totais esperados ao longo do ciclo de vida 
dos edifícios ou dos equipamentos;

Or. en

Justificação

Alteração 75

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 - alínea b-A) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

b-A) Às restrições que impendem sobre as 
empresas do sector da energia para 
impedir que ofereçam serviços no domínio 
da eficiência energética, com vista a 
assegurar a igualdade de condições no 
mercado;

Or. en

Justificação
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Alteração 76

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 - alínea b-B) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

b-B) Às restrições existentes nos 
programas de apoio público com efeitos 
dissuasores do investimento privado, que 
constituem uma barreira ao 
desenvolvimento de serviços no domínio 
da eficiência energética por parte de 
intervenientes no mercado, com vista a 
assegurar condições de concorrência 
equitativas no mercado e a proporcionar 
um maior desenvolvimento das empresas 
que prestam serviços no domínio da 
eficiência energética;

Or. en

Justificação

Alteração 77

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 - alínea b-C) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

b-C) Às legislações nacionais que regem 
os processos de decisão relativos a bens 
com múltiplos proprietários, com o 
objectivo de facilitar o investimento na 
poupança de energia e a criação de 
fundos para esse efeito.

Or. en

Justificação
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Alteração 78

Proposta de directiva
Artigo 16

Texto proposto pela Comissão Alteração

Para efeitos de comparação das poupanças 
de energia e de conversão para uma 
unidade comparável, aplicam-se os factores 
de conversão indicados no anexo IV, a 
menos que se justifique a utilização de 
outros factores de conversão.

Para efeitos de comparação das poupanças 
de energia e de conversão para uma 
unidade comparável, aplicam-se os factores 
de conversão indicados no anexo IV.

Or. en

Justificação

Alteração 79

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação
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Alteração 80

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem apresentar 
um relatório à Comissão sobre os 
progressos realizados no sentido do 
cumprimento dos objectivos nacionais de 
eficiência energética, em conformidade 
com o anexo XIV, ponto 1, até 30 de Abril 
de 2013 e, posteriormente, todos os anos.

Or. en

Justificação

Alteração 81

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

2. Até 30 de Abril de 2013, e 
posteriormente de três em três anos, os 
Estados-Membros devem apresentar 
relatórios complementares com 
informações sobre as políticas nacionais de 
eficiência energética, planos de acção, 
programas e medidas aplicados ou 
planeados a nível nacional, regional e local 
para melhorar a eficiência energética com 
vista a cumprir os objectivos nacionais de 
eficiência energética referidos no artigo 3.º, 
n.ºs 1 e 2. Os relatórios devem ser 
complementados com estimativas 
actualizadas do consumo global esperado 
de energia primária em 2014, 2016, 2018 e 
2020, bem como dos níveis estimados de 
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energia primária nos sectores indicados no 
anexo XIV, ponto 1.

consumo de energia primária nos sectores 
indicados no anexo XIV, ponto 1.

Or. en

Justificação

Alteração 82

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

A Comissão deve fornecer, o mais tardar 
em 30 de Abril de 2012, um modelo para 
os relatórios complementares. Esse modelo 
deve incluir os requisitos mínimos 
estabelecidos no anexo XIV. Os Estados-
Membros devem respeitar esse modelo na 
apresentação dos seus relatórios 
complementares nacionais sobre 
poupança energética.

Or. en

Justificação

Alteração 83

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

4. A Comissão avalia os relatórios anuais e 
os relatórios complementares e verifica em 
que medida os Estados-Membros 
realizaram progressos no sentido do 
cumprimento dos objectivos nacionais de 
eficiência energética exigidos pelo 

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

artigo 3.º, n.ºs 1 e 2, e da aplicação da 
presente directiva. A Comissão deve enviar 
a sua avaliação e relatório, todos os anos, 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
Com base na sua avaliação dos relatórios, a 
Comissão pode emitir recomendações aos 
Estados-Membros. A primeira avaliação e 
o primeiro relatório serão apresentados ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em 
2013.

Or. en

Justificação

O sistema de comunicação da informação nos termos da presente directiva deve ser tão 
simples quanto possível, porém suficientemente concreto e claro para permitir a comparação 
e possibilitar identificar as melhores práticas. O sistema deve monitorizar o progresso e 
avaliar a eficácia das diferentes medidas. As informações devem ser divulgadas 
publicamente.

Alteração 84

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

energética associados à aplicação das 
melhores técnicas disponíveis relevantes, a 
Comissão propõe que, se for caso disso, a 
utilização dessas técnicas seja, no futuro, 
uma condição para o licenciamento de 
novas instalações e para a revisão periódica 
das licenças das instalações existentes.

Or. en

Justificação

Alteração 85

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

A Comissão deve apresentar propostas a 
fim de tornar a Directiva 2003/87/CE, a
Directiva 2009/28/CE, a Decisão n.º 
406/2009/CE e a Directiva 2010/31/CE 
conformes com a presente directiva.

Or. en

Justificação

Alteração 86

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 7

Texto proposto pela Comissão Alteração

7. Até 30 de Junho de 2014, a Comissão 
apresenta a avaliação a que se refere o 
artigo 3.º, n.º 2, ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, seguida, se necessário, de 

Suprimido
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uma proposta legislativa que fixe 
objectivos nacionais obrigatórios.

Or. en

Justificação

A abordagem da Comissão, em duas fases, adiaria a decisão final relativa aos objectivos 
nacionais obrigatórios, pelo menos, até finais de 2016, ou seja, demasiado tarde para ter um 
impacto nos objectivos de 2020. No entanto, esta abordagem deixará de ser necessária se os 
objectivos nacionais forem definidos de acordo com os objectivos já existentes a nível 
nacional, bem como com o artigo 3.º tal como alterado e o anexo -1conexo.  

Alteração 87

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 7-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

7-A. Até 30 de Junho de 2013, a Comissão 
apresenta uma análise e um plano de 
acção relativos ao financiamento da 
poupança de energia e de tecnologias de 
eficiência energética, com vista, 
nomeadamente, a:
a) Uma melhor utilização dos Fundos 

Estruturais e dos programas-quadro;
b) Uma melhor e maior utilização dos 
fundos do Banco Europeu de 
Investimento e de outras instituições 
financeiras públicas;
c) Um maior acesso ao capital de risco, 
nomeadamente, analisando a viabilidade 
de um mecanismo de partilha de riscos 
para os investimentos em poupança de 
energia; e
d) Uma melhor coordenação do 
financiamento da União, nacional e 
regional/local, bem como de outras 
formas de apoio.
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Or. en

Justificação

Alteração 88

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 8

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Alteração 89

Proposta de directiva
Artigo 19-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Programa de acompanhamento

A fim de promover a aplicação da 
presente directiva aos níveis nacional, 
regional e local, a Comissão deve 
desenvolver um instrumento de 
acompanhamento no âmbito do Programa 
«Energia Inteligente – Europa» (Decisão 
n.º 1639/2006/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho1). Este instrumento deve 
apoiar o intercâmbio de experiências 
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sobre as práticas, benchmarking, 
actividades de constituição de redes, bem 
como práticas inovadoras.
____________
1JO L 310 de 09.11.06, p. 15.

Or. en

Justificação
É preciso que sejam prorrogados os programas existentes na UE, como o «Energia 
Inteligente – Europa».

Alteração 90

Proposta de directiva
Anexo -I (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

ANEXO -I
Objectivos Nacionais de Poupança de 

Energia
A. Objectivo Nacional de Poupança de 
Energia em 2020 (em energia primária)
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Sendo que:
«ad» significa «a determinar»
S2020 = Poupança energética para esse 
Estado-Membro em 2020

Consumo máximo de 
energia primária em 
2020 (Mtep)

Objectivo mínimo de 
poupança de energia 
– Redução do 
consumo de energia 
primária em 2020 
(Mtep) (S2020)

Bélgica ad ad
Bulgária ad ad
República Checa ad ad
Dinamarca ad ad
Alemanha ad ad
Estónia ad ad
Irlanda ad ad
Grécia ad ad
Espanha ad ad
França ad ad
Itália ad ad
Chipre ad ad
Letónia ad ad
Lituânia ad ad
Luxemburgo ad ad
Hungria ad ad
Malta ad ad
Países Baixos ad ad
Áustria ad ad
Polónia ad ad
Portugal ad ad
Roménia ad ad
Eslovénia ad ad
República da 
Eslováquia

ad ad

Finlândia ad ad
Suécia ad ad
Reino Unido ad ad

UE 1474 368
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Texto proposto pela Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação
The Rapporteur did not address the effort sharing issue in the draft report as he believes that 
the sensitivity of the issue requires an in depth debate with MEPs first. However, Member 
States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or at 
national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, will therefore have to be distributed during the course of the discussion of 
this Directive.
To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work towards an 
indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It will allow the 
Commission to make the necessary monitoring and verification towards the achievement of 
the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this path (namely 
the XX, YY and ZZ numbers) need an in depth debate with MEPs before fixing it definitely.



PR\878374PT.doc 71/99 PE472.358v01-00

PT

Alteração 91

Proposta de directiva
Anexo IV – título – nota de rodapé

Texto proposto pela Comissão Alteração

Teor de energia dos combustíveis 
seleccionados para utilização final - tabela 
de conversão41

Teor de energia dos combustíveis 
seleccionados para utilização final - tabela 
de conversão

41 Os Estados-Membros podem aplicar 
factores de conversão diferentes, se estes 
puderem ser justificados.

Suprimida

Or. en

Justificação

A tabela do presente anexo apresenta já um certo leque de factores de conversão, que devem 
ser utilizados de uma forma tão harmonizada quanto possível em toda a UE. A nota de 
rodapé proposta introduz incerteza, devendo, portanto, ser suprimida.

Alteração 92

Proposta de directiva
Anexo IV – nota 3

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

Aplicável quando a poupança de energia é 
calculada utilizando uma abordagem base-
topo («bottom-up») baseada no consumo 
de energia final. Para o cálculo das 
poupanças de electricidade em termos de 
energia primária, os Estados-Membros 
devem aplicar um coeficiente implícito de 
2,5 por 1 kWh (PCI) de electricidade, a 
não ser que tenha sido fixado legalmente 
um valor nacional normalizado.

Or. en

Justificação
Deverá ser aplicado o mesmo valor normalizado a todos os Estados-Membros para converter 
as poupanças de electricidade conseguidas no consumo final em termos de energia primária.
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No entanto, os Estados-Membros que tenham fixado por lei um factor de conversão serão 
autorizados a utilizá-lo ao abrigo da presente directiva.

Alteração 93

Proposta de directiva
Anexo V - título

Texto proposto pela Comissão Alteração

Regimes obrigatórios em matéria de 
eficiência energética

Regimes obrigatórios em matéria de 
poupança energética

Or. en

Justificação
Com base na experiência adquirida nos países que já criaram este regime de obrigação de 
eficiência energética, é importante limitar estes regimes a projectos que revelem trazer 
acréscimos de poupança. A directiva deve excluir ou limitar actividades com baixa 
possibilidade de acréscimo de poupança.

Alteração 94

Proposta de directiva
Anexo V – secção 1 – parte introdutória

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. Medidas que visam poupanças a curto 
prazo

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

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

As seguintes medidas devem ficar 
excluídas do objectivo de poupança de 
energia referido no artigo 6.º:

Or. en

Justificação

Com base na experiência adquirida nos países que já criaram este regime de obrigação de 
eficiência energética, é importante limitar estes regimes a projectos que revelem trazer 
acréscimos de poupança. A directiva deve excluir ou limitar actividades com baixa 
possibilidade de acréscimo de poupança.
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Alteração 95

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

a) Distribuição ou instalação de lâmpadas 
fluorescentes compactas;

Or. en

Justificação

Com base na experiência adquirida nos países que já criaram este regime de obrigação de 
eficiência energética, é importante limitar estes regimes a projectos que revelem trazer 
acréscimos de poupança. A directiva deve excluir ou limitar actividades com baixa 
possibilidade de acréscimo de poupança.

Alteração 96

Proposta de directiva
Anexo V – secção 1 – alínea a-A) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

a-A) Comutação de combustível;

Or. en

Justificação

Com base na experiência adquirida nos países que já criaram este regime de obrigação de 
eficiência energética, é importante limitar estes regimes a projectos que revelem trazer 
acréscimos de poupança. A directiva deve excluir ou limitar actividades com baixa 
possibilidade de acréscimo de poupança.
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Alteração 97

Proposta de directiva
Anexo V – secção 1 – alínea a-B) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

a-B) Distribuição ou instalação de 
aparelhos para uso doméstico que não 
estejam classificados na classe mais 
elevada do rótulo energético ou que 
tenham atingido uma penetração no 
mercado de 30%;

Or. en

Justificação

Com base na experiência adquirida nos países que já criaram este regime de obrigação de 
eficiência energética, é importante limitar estes regimes a projectos que revelem trazer 
acréscimos de poupança. A directiva deve excluir ou limitar actividades com baixa 
possibilidade de acréscimo de poupança.

Alteração 98

Proposta de directiva
Anexo V – secção 1 – alínea a-C) (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

a-C) Distribuição ou instalação de 
bombas de calor com um coeficiente de 
desempenho igual ou inferior a 4;

Or. en

Justificação

Com base na experiência adquirida nos países que já criaram este regime de obrigação de 
eficiência energética, é importante limitar estes regimes a projectos que revelem trazer 
acréscimos de poupança. A directiva deve excluir ou limitar actividades com baixa 
possibilidade de acréscimo de poupança.
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Alteração 99

Proposta de directiva
Anexo V – secção 1 – alínea c)

Texto proposto pela Comissão Alteração

c) Auditorias energéticas; c) Distribuição ou instalação de 
contadores inteligentes;

Or. en

Justificação

Com base na experiência adquirida nos países que já criaram este regime de obrigação de 
eficiência energética, é importante limitar estes regimes a projectos que revelem trazer 
acréscimos de poupança. A directiva deve excluir ou limitar actividades com baixa 
possibilidade de acréscimo de poupança.

Alteração 100

Proposta de directiva
Anexo V – secção 1-A (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

1-A. Medidas que visam poupanças a 
curto prazo
a) Distribuição ou instalação de aparelhos 
para uso doméstico classificadas na classe 
mais elevada do rótulo energético ou que 
não tenham atingido uma penetração de 
mercado de 30%;
b) Distribuição ou instalação de bombas 
de calor com um coeficiente de 
desempenho superior a 4;
c) Auditorias energéticas;

Or. en

Justificação

Com base na experiência adquirida nos países que já criaram este regime de obrigação de 
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eficiência energética, é importante limitar estes regimes a projectos que revelem trazer 
acréscimos de poupança. A directiva deve excluir ou limitar actividades com baixa 
possibilidade de acréscimo de poupança.

Alteração 101

Proposta de directiva
Anexo V – secção 2- parágrafo 1-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

A autoridade reguladora nacional (ARN) é 
responsável pela documentação, pela 
verificação e pela comunicação de 
informações. Cumpre às partes sujeitas a 
obrigação realizar uma auditoria 
independente de dois em dois anos, sendo 
exigidos controlos de qualidade todos os 
anos. A ARN realizará anualmente um 
controlo especial da documentação e da 
comunicação de informações. Os valores 
harmonizados (poupanças estimadas) e a 
metodologia utilizada para uma abordagem 
de engenharia devem ser aprovados pela 
ARN.

Or. en

Justificação

A fim de conquistar a confiança neste novo regime, os cálculos/metodologias e verificação da 
poupança de energia devem ser efectuados por um organismo independente.

Alteração 102

Proposta de directiva
Anexo V – secção 2- parágrafo 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

As partes sujeitas a obrigação podem
utilizar um ou mais dos seguintes métodos 
de cálculo da poupança de energia para 
efeitos do disposto no artigo 6.º, n.º 2:

As partes sujeitas a obrigação devem
utilizar um ou mais dos seguintes métodos 
de cálculo da poupança de energia para 
efeitos do disposto no artigo 6.º, n.º 2:
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Or. en

Justificação

A fim de conquistar a confiança neste novo regime, os cálculos/metodologias e verificação da 
poupança de energia devem ser efectuados por um organismo independente.

Alteração 103

Proposta de directiva
Anexo V– secção 2 – alínea d)

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

Valores implícitos e tempos de vida 
previstos nos pontos 3 e 4, caso não 
existam valores normalizados e tempos de 
vida estabelecidos a nível nacional. Os 
valores implícitos e os tempos de vida 
devem ser actualizados anualmente pela 
Comissão a fim de reflectirem a inovação 
tecnológica.

Or. en

Justificação

A fim de conquistar a confiança neste novo regime, os cálculos/metodologias e verificação da 
poupança de energia devem ser efectuados por um organismo independente.

Alteração 104

Proposta de directiva
Anexo V – secção 3.1. – ponto a.

Texto proposto pela Comissão

a. CONGELADORES E FRIGORÍFICOS-CONGELADORES CONSIDERADOS 
SEPARADAMENTE

Frigoríficos-
congeladores Congeladores
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*Classe A+ Poupanças estimadas 
(kWh/ano) 64 62

**Classe A+ Poupanças 
estimadas (kWh/ano) 76 73
Classe A++Poupanças estimadas 
(kWh/ano) 129 123
Classe A+++Poupanças estimadas 
(kWh/ano) 193 185

Alteração

a. CONGELADORES E FRIGORÍFICOS-CONGELADORES CONSIDERADOS 
SEPARADAMENTE

Frigoríficos-
congeladores Congeladores

Suprimido Suprimido Suprimido

Suprimido Suprimido Suprimido

Classe A++Poupanças estimadas 
(kWh/ano) nd nd
Classe A+++Poupanças estimadas 
(kWh/ano) nd nd

Or. en

Justificação

Os valores implícitos da poupança na proposta da Comissão são calculados usando como 
referência a eficiência da classe menos eficiente do rótulo energético. Com estes valores 
implícitos de poupanças, será contabilizado um elevado valor de poupanças que «na 
realidade» não existiu. A fim de evitar esta situação, é preciso que os cálculos e a afectação 
da poupança sejam efectuados de forma mais conservadora. As alterações de valores 
propostas foram calculadas para o relator pela Topten- www.topten.eu/ - (um instrumento de 
procura em linha, orientado para o consumidor, que apresenta os melhores aparelhos para 
uso doméstico em diversas categorias de produtos).
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Alteração 105

Proposta de directiva
Anexo V – secção 3.1. – ponto b.

Texto proposto pela Comissão

b. CONGELADORES E FRIGORÍFICOS-CONGELADORES CONSIDERADOS 
CONJUNTAMENTE

Frigoríficos-
congeladores e 
congeladores

*Classe A+ Poupanças estimadas 
(kWh/ano) 64
**Classe A+ Poupanças estimadas 
(kWh/ano) 75
Classe A++Poupanças estimadas 
(kWh/ano) 128
Classe A+++Poupanças estimadas 
(kWh/ano) 191

Alteração

b. CONGELADORES E FRIGORÍFICOS-CONGELADORES CONSIDERADOS 
CONJUNTAMENTE

Frigoríficos-
congeladores e 
congeladores

*Classe A+ Poupanças estimadas 
(kWh/ano) 0
**Classe A+ Poupanças estimadas 
(kWh/ano) 0
Classe A++Poupanças estimadas 
(kWh/ano) 68
Classe A+++Poupanças estimadas 
(kWh/ano) 125

Or. en

Justificação

Os valores implícitos da poupança na proposta da Comissão são calculados usando como 
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referência a eficiência da classe menos eficiente do rótulo energético. Com estes valores 
implícitos de poupanças, será contabilizado um elevado valor de poupanças que «na 
realidade» não existiu. A fim de evitar esta situação, é preciso que os cálculos e a afectação 
da poupança sejam efectuados de forma mais conservadora. As alterações de valores 
propostas foram calculadas para o relator pela Topten- www.topten.eu/ - (um instrumento de 
procura em linha, orientado para o consumidor, que apresenta os melhores aparelhos para 
uso doméstico em diversas categorias de produtos).

Alteração 106

Proposta de directiva
Anexo V – secção 3.1. – ponto c.

Texto proposto pela Comissão

c. MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA PARA USO DOMÉSTICO
*Até 30 de Novembro de 2013
Classe A+ Poupanças 
estimadas (kWh/ano) 26
Classe A++ Poupanças 
estimadas (kWh/ano) 46
Classe A+++ Poupanças 
estimadas (kWh/ano) 63

*A partir de 1 Dezembro de 
2013
Classe A++ 
Poupanças estimadas 
(kWh/ano) 20
Classe A+++ 
Poupanças estimadas 
(kWh/ano) 37

*A partir de 1 Dezembro de 2013 para as máquinas de lavar roupa para uso doméstico com uma
capacidade nominal igual ou superior a 4 kg, o índice de eficiência energética (IEE) será inferior 
a 59 (ver anexo I do Regulamento (UE) n.º 1015/2010 da Comissão).

Alteração

c. MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA PARA USO DOMÉSTICO
*Até 30 de Novembro de 2013



PR\878374PT.doc 81/99 PE472.358v01-00

PT

Classe A+ Poupanças 
estimadas (kWh/ano) 0
Classe A++ Poupanças 
estimadas (kWh/ano) 29
Classe A+++ Poupanças 
estimadas (kWh/ano) 55

*A partir de 1 Dezembro de 
2013
Classe A++ 
Poupanças estimadas 
(kWh/ano) 13
Classe A+++ 
Poupanças estimadas 
(kWh/ano) 37

*A partir de 1 Dezembro de 2013 para as máquinas de lavar roupa para uso doméstico com 
uma capacidade nominal igual ou superior a 4 kg, o índice de eficiência energética (IEE) será 
inferior a 59 (ver anexo I do Regulamento (UE) n.º 1015/2010 da Comissão).

Or. en

Justificação

Os valores implícitos da poupança na proposta da Comissão são calculados usando como 
referência a eficiência da classe menos eficiente do rótulo energético. Com estes valores 
implícitos de poupanças, será contabilizado um elevado valor de poupanças que «na 
realidade» não existiu. A fim de evitar esta situação, é preciso que os cálculos e a afectação 
da poupança sejam efectuados de forma mais conservadora. As alterações de valores
propostas foram calculadas para o relator pela Topten- www.topten.eu/ - (um instrumento de 
procura em linha, orientado para o consumidor, que apresenta os melhores aparelhos para 
uso doméstico em diversas categorias de produtos).

Alteração 107

Proposta de directiva
Anexo V – secção 3.1. – ponto d.

Texto proposto pela Comissão

d. MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA PARA USO DOMÉSTICO
Até 30 de Novembro de 
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2013**

Classe A+ Poupanças estimadas 
(kWh/ano) 37

Classe A++ Poupanças 
estimadas (kWh/ano) 69
Classe A+++ Poupanças 
estimadas (kWh/ano) 97

**A partir de 1 Dezembro de 
2013
Classe A++ 
Poupanças 
estimadas 
(kWh/ano) 32
Classe A+++ 
Poupanças 
estimadas 
(kWh/ano) 60

**A partir de 1 Dezembro de 2013 para as máquinas de lavar loiça para uso doméstico com 
uma capacidade nominal igual ou superior a 11 serviços individuais e para as máquinas de 
lavar loiça para uso doméstico com uma capacidade nominal de 10 serviços individuais e de 
largura superior a 45 cm, o índice de eficiência energética (IEE) será inferior a 63 (ver anexo I 
do Regulamento (UE) n.º 1016/2010 da Comissão).

Alteração

d. MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA PARA USO DOMÉSTICO
Até 30 de Novembro de 
2013**

Classe A+ Poupanças 
estimadas (kWh/ano) 0

Classe A++ Poupanças 
estimadas (kWh/ano) 33
Classe A+++ Poupanças 
estimadas (kWh/ano) 61

**A partir de 1 Dezembro 
de 2013
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Classe A++ 
Poupanças 
estimadas 
(kWh/ano) 32
Classe A+++ 
Poupanças 
estimadas 
(kWh/ano) 60

**A partir de 1 Dezembro de 2013 para as máquinas de lavar loiça para uso doméstico com 
uma capacidade nominal igual ou superior a 11 serviços individuais e para as máquinas de 
lavar loiça para uso doméstico com uma capacidade nominal de 10 serviços individuais e de 
largura superior a 45 cm, o índice de eficiência energética (IEE) será inferior a 63 (ver anexo I 
do Regulamento (UE) n.º 1016/2010 da Comissão).

Or. en

Justificação

Os valores implícitos da poupança na proposta da Comissão são calculados usando como 
referência a eficiência da classe menos eficiente do rótulo energético. Com estes valores 
implícitos de poupanças, será contabilizado um elevado valor de poupanças que «na 
realidade» não existiu. A fim de evitar esta situação, é preciso que os cálculos e a afectação 
da poupança sejam efectuados de forma mais conservadora. As alterações de valores 
propostas foram calculadas para o relator pela Topten- www.topten.eu/ - (um instrumento de 
procura em linha, orientado para o consumidor, que apresenta os melhores aparelhos para 
uso doméstico em diversas categorias de produtos).

Alteração 108

Proposta de directiva
Anexo V – secção 3.2.

Texto proposto pela Comissão

3.2. Iluminação residencial

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

Poupanças de energia unitárias com a substituição de GLS por díodos emissores de luz:
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17 kWh/ano

Alteração

3.2. Iluminação residencial

Suprimido

Poupanças de energia unitárias com a substituição de GLS por díodos emissores de luz:
12 kWh/ano

Or. en

Justificação

Os valores implícitos da poupança na proposta da Comissão são calculados usando como 
referência a eficiência da classe menos eficiente do rótulo energéticoCom estes valores 
implícitos de poupanças, será contabilizado um elevado valor de poupanças que «na 
realidade» não existiu. A fim de evitar esta situação, é preciso que os cálculos e a afectação 
da poupança sejam efectuados de forma mais conservadora. As alterações de valores 
propostas foram calculadas para o relator pela Topten- www.topten.eu/ - (um instrumento de 
procura em linha, orientado para o consumidor, que apresenta os melhores aparelhos para 
uso doméstico em diversas categorias de produtos).

Alteração 109

Proposta de directiva
Anexo V – secção 4

Texto proposto pela Comissão

4. Tempos de vida implícitos

Medida de melhoria da eficiência 
energética pela substituição de 
componentes

Tempo de vida 
implícito em anos

Caldeiras de condensação 20
Caldeiras de evacuação directa 20
Queimadores, petróleo e gás 10
Equipamento de controlo 15-20
Sistema de controlo - central 15-25
Sistema de controlo – controlo da sala 15-25
Controlo do aquecimento: válvulas de 10
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controlo, automáticas
Contadores 10

Alteração

4. Tempos de vida implícitos

Medida de melhoria da eficiência 
energética pela substituição de 
componentes

Tempo de vida 
implícito em anos

Caldeiras de condensação 12
Caldeiras de evacuação directa 12
Queimadores, petróleo e gás Suprimido
Equipamento de controlo Suprimido
Sistema de controlo - central Suprimido
Sistema de controlo – controlo da sala Suprimido
Controlo do aquecimento: válvulas de 
controlo, automáticas

Suprimido

Suprimido Suprimido

Or. en

Justificação

Os valores implícitos da poupança na proposta da Comissão são calculados usando como 
referência a eficiência da classe menos eficiente do rótulo energéticoCom estes valores 
implícitos de poupanças, será contabilizado um elevado valor de poupanças que «na 
realidade» não existiu. A fim de evitar esta situação, é preciso que os cálculos e a afectação 
da poupança sejam efectuados de forma mais conservadora. As alterações de valores 
propostas foram calculadas para o relator pela Topten- www.topten.eu/ - (um instrumento de 
procura em linha, orientado para o consumidor, que apresenta os melhores aparelhos para 
uso doméstico em diversas categorias de produtos).

Alteração 110

Proposta de directiva
Anexo V-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

ANEXO V-A
Fórmula de Poupança Energética
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em que:
• n = número de anos desde a introdução 
da Directiva relativa à Eficiência 
Energética,
• En = venda de energia no ano n,
• Sn = obrigações de poupança de energia 
no ano n.

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 6.º relativo aos regimes obrigatórios de eficiência energética, cada 
Estado-Membro deve garantir as poupanças anuais de energia de 1,5% acresçam às 
poupanças obtidas no ano anterior. A fórmula ajuda a entender o efeito cumulativo da 
poupança, tal como proposto pela Comissão no artigo 6.º, n.º 1.

Alteração 111

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

Texto proposto pela 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

Justificação
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Alteração 112

Proposta de directiva
Anexo XIV – parte 1 – alínea d)

Texto proposto pela Comissão Alteração

d) A área construída total, propriedade de 
organismos públicos dos Estados-
Membros, que foi renovada no ano 
anterior.

d) A área construída total, propriedade de 
organismos públicos ou autoridades
regionais ou locais dos Estados-Membros, 
ou por aqueles ocupados, que foi renovada 
no ano anterior em aplicação do artigo 4.º, 
n.º 1.

Or. en

Justificação

Alteração 113

Proposta de directiva
Anexo XIV – parte 1 – alínea e)

Texto proposto pela Comissão Alteração

e) As poupanças de energia alcançadas 
com os regimes nacionais de obrigação de 
eficiência energética referidos no artigo 6.º, 
n.º 1, ou as medidas alternativas 
adoptadas em aplicação do artigo 6.º, n.º 
9.

e) As poupanças de energia alcançadas 
com os regimes nacionais de obrigação de 
eficiência energética referidos no artigo 6.º, 
n.º 1.

Or. en

Justificação
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Alteração 114

Proposta de directiva
Anexo XIV – parte 1 – última frase

Texto proposto pela Comissão Alteração

O primeiro relatório deve incluir também 
o objectivo nacional referido no artigo 3.º, 
n.º 1.

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração 115

Proposta de directiva
Anexo XIV – parte 2 – secção 1 – travessão 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

– O objectivo nacional indicativo de 
poupança de energia, fixado no artigo 4.º, 
n.º 1, da Directiva 2006/32/CE;

– Os objectivos nacionais indicativos de 
poupança de energia fixados no artigo 3.º-
A, n.º 3, e no artigo 4.º da presente 
directiva, bem como no artigo 4.º, n.º 1 da 
Directiva 2006/32/CE;

Or. en

Justificação

Alteração 116

Proposta de directiva
Anexo XIV – parte 2 – secção 3.-1. (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

3.-1. Apoio financeiro (artigo 2.º-A)
Os relatórios complementares devem 
incluir informações sobre a instituição de 
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mecanismos de financiamento e a 
disponibilidade de fundos nos termos do 
artigo 2.º-A, n.º 1.

Or. en

Justificação

Alteração 117

Proposta de directiva
Anexo XIV – parte 2 – secção 3.-1-A. (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

3.-1-A. Renovação de edifícios (artigo 3.º-
A)
Os relatórios complementares devem 
incluir uma avaliação dos progressos 
alcançados na aplicação do plano 
nacional de aquecimento e arrefecimento 
referido no artigo 3.º-A.
Os relatórios complementares devem 
incluir, nomeadamente, uma avaliação 
das medidas tomadas, a fim de garantir 
que:

 os inquilinos não sejam penalizados do 
ponto de vista financeiro

 Os desafios sociais sejam abordados

 Comecem por ser renovados os edifícios 
com o pior desempenho energético
nos termos do artigo 3.º-A, n.ºs 3, 4 e 5.

Or. en

Justificação
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Alteração 118

Proposta de directiva
Anexo XIV – parte 2 – secção 3.2

Texto proposto pela Comissão Alteração

Os relatórios complementares devem 
incluir os coeficientes nacionais escolhidos 
em conformidade com o anexo IV.

Os relatórios complementares devem 
incluir os factores de conversão nacionais
aplicados, referidos no artigo 16.º e em 
conformidade com o anexo IV.

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 lista das medidas referidas no 
artigo 6.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

Alteração 119

Proposta de directiva
Anexo XIV – parte 2 – secção 3.3-A (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

3.3-A. Programa de informação e 
capacitação do consumidor (artigo 8.º-A)
Os relatórios complementares devem 
incluir uma avaliação dos progressos 
alcançados na aplicação da estratégia 
nacional de capacitação dos pequenos 
consumidores de energia referida no 
artigo 8.º-A.

Or. en

Justificação
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: GANHAR OU MORRER!

Se a União Europeia falhar o objectivo da eficiência energética, falhará também no que 
respeita às alterações climáticas, à segurança energética, ao crescimento amigo do ambiente e 
à protecção social.

1) Fazer Face às Alterações Climáticas e à Escassez de Recursos
Aqueles cenários relativos ao clima e à energia que cumprem o objectivo de reduzir o 
aumento da temperatura global a 2 graus célsius exigem políticas ambiciosas de poupança 
energética e de eficiência energética1. A eficiência energética tem também provado ser a 
forma mais barata e mais célere de redução das emissões de C022.

2) Reduzir a dívida externa da UE no domínio da energia e aumentar a independência 
geopolítica e a segurança energética da UE
A UE despende anualmente mais de 400 mil milhões de euros na importação de energia. A 
concretização do objectivo de realizar, no mínimo, uma poupança de energia de 20% não só 
reforçará a nossa segurança energética, como reduzirá também em pelo menos 50 mil milhões 
de euros por ano a transferência de riqueza das economias da UE para países produtores de 
energia.

3) Conseguir um crescimento sustentável em plena crise económica
O papel de liderança da UE na concepção, exploração e produção de tecnologias e serviços no 
domínio da eficiência energética está ameaçado. Sendo as empresas europeias ainda líderes de 
mercado em determinadas áreas, o alargamento e o aprofundamento de um mercado de 
eficiência energética na UE ajudará essas empresas de tecnologia verde a competirem a nível 
internacional.
Serão gerados milhões de empregos na UE, a nível local e nacional, inclusivamente no sector 
da construção, através da alavancagem de investimentos suplementares de capital privado.
Para além disso, a indústria pesada e as pequenas e médias empresas da UE encontrarão apoio 
para conseguirem uma maior produtividade de energia, essencial para competirem no 
mercado mundial.

4) Manter os custos energéticos sob controlo
A concorrência entre fornecedores de energia não será suficiente para manter os custos de 

energia sob controlo, pois é provável que os preços por unidade de energia continuem a 
aumentar. Por conseguinte, é preciso que as políticas e as medidas a tomar conduzam a uma 
redução absoluta do consumo de energia, o que reduzirá o custo total de energia para os 
consumidores, liberando, assim, o rendimento dos cidadãos e das empresas da UE e reduzindo 
igualmente as despesas no sector público.
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A adopção de medidas de poupança eficazes poderá reduzir as necessidades de investimento 
das fábricas em 50% e da rede de transporte em 30% até 2030. Além disso, a criação de
mercados nacionais e regionais de resposta à procura gerará uma pressão descendente sobre 
os preços grossistas da electricidade3.

O aumento dos preços por unidade de energia em plena crise económica afectará igualmente 
as famílias de baixos rendimentos. O combate à pobreza energética deverá estar no cerne da 
presente legislação.

II. A DIRECTIVA DA UE RELATIVA À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - MEDIDAS 
CONCRETAS PARA COLMATAR UMA NECESSIDADE URGENTE
É necessária uma abordagem comum da UE para reforçar a poupança de energia, a eficiência 

energética e a inovação, obter economias de escala e reduzir os encargos burocráticos em 
todos os Estados-Membros. A política da UE em matéria de eficiência terá como base as 
políticas regionais e nacionais existentes e bem sucedidas, prevendo, simultaneamente, a 
flexibilidade necessária para atender às especificidades locais e nacionais.

A história de sucesso da Europa terá de assentar em dois pilares:

a) O pré-financiamento de medidas de eficiência

Numa era de incerteza orçamental, a confiança dos investidores não pode depender 
(exclusivamente) dos apoios públicos. A fim de direccionar o capital privado necessário para 
o sector da eficiência energética, o relator propõe:

- Objectivos e medidas vinculativos: a experiência que a UE colheu da legislação em 
matéria de energias renováveis e de clima revela a necessidade da fixação de 
objectivos vinculativos para os Estados-Membros. Estes geram maior visibilidade, um 
maior compromisso político e maior segurança para o investimento, mobilizando 
também recursos e acções. Os benefícios macroeconómicos e geopolíticos gerais da 
existência de rigorosas medidas de eficiência energética para a economia da UE e os 
seus cidadãos justificam a existência de objectivos vinculativos.

- Novos fundos não governamentais estáveis: a experiência recolhida nos EUA com o 
sistema de imposições de interesse público e em vários países da UE com as 
obrigações de poupança de energia (UK, DK ou FR) mostra que a imposição de 
pequenas taxas ou obrigações à totalidade dos clientes ou retalhistas pode gerar um 
financiamento substancial e constante.  

- Novos modelos de empresa: as Empresas de Serviços Energéticos (ESE), nos EUA e 
na China, pré-financiam uma grande quantidade dos investimentos em eficiência 
energética. Os seus lucros são, então, partilhados entre essas empresas e os seus 
clientes. O modelo de obrigação de eficiência energética do Reino Unido aponta 
igualmente nessa direcção.
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b) Impulsionar a inovação tecnológica, financeira e social

- Acelerar a aprendizagem em toda a cadeia: a fim de acelerar a redução de custos da 
renovação de longo alcance, é necessária uma massa crítica de investimentos que 
permitam desencadear a inovação tecnológica, mas acima de tudo organizacional, que 
se impõe.

- Fortalecer a participação pública: é preciso que as organizações de consumidores a 
nível local e regional sejam envolvidas na elaboração das medidas de eficiência.

Por conseguinte, o relator sugere a seguinte abordagem no que respeita à proposta de
directiva.

1) Estabelecer objectivos vinculativos a nível comunitário e nacional (artigos 1.º e 3.º)
A presente directiva constitui uma oportunidade para a Europa honrar os compromissos 

assumidos pelos Chefes de Estados em matéria de energia e clima em Março de 2007 e 
Fevereiro de 2011: conseguir um aumento de 20% na eficiência energética da UE conduzirá a 
uma redução, até 2020, de 368 milhões de toneladas de equivalentes de petróleo (Mtep) 
relativamente à tendência que se regista.

Legenda da figura:

The EU Target  - O Objectivo da UE

Projection 1842 Mtoe – Projecção 1842 Mtep

Resulting Level of consumption – Nível de consumo resultante

No entanto, os esforços actuais só permitirão atingir metade desse objectivo, desperdiçando 
1 000 euros anuais por agregado familiar4 e conduzindo à desnecessária construção de novas 
centrais e à importação de maiores quantidades de gás e petróleo.
Tem vindo a ser demonstrado em estudos muito abrangentes que esse diferencial na poupança 
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de energia só pode ser colmatado se se tomarem rapidamente novas medidas5, mas a 
abordagem em duas fases proposta pela Comissão Europeia no que se refere à fixação de 
objectivos implicará, de facto, que as acções necessárias fiquem suspensas até, pelo menos, 
2016 – o que é inaceitável.

Os objectivos obrigatórios devem ser aplicados uniformemente através de um sistema de 
partilha de esforços com base nos pontos de partida específicos de cada país em matéria de 
consumo de energia. Os actuais potenciais de melhoria no consumo de energia em toda a UE 
são semelhantes, tendo uma série de estudos vindo a demonstrar que mesmo os países que 
possuem políticas de eficiência energética desde há longa data ainda não colheram todos os 
seus benefícios económicos, nem atingiram os limites técnicos das mesmas.6

Assim, o relator entende que os Estados-Membros deverão atingir todos a mesma 
percentagem de poupança energética com base no actual nível de consumo de energia 
específico de cada país. Os objectivos nacionais respectivos deverão ser expressos em termos 
de energia primária de molde a permitir a medição e comparação dos progressos em toda a 
UE, ao longo do tempo.
Podemos ver no gráfico abaixo7 que os objectivos de eficiência de 20% a nível nacional 
podem ser atingidos através da combinação de uma série de políticas e medidas em diferentes 
sectores. No entanto, a medida que é, de longe, a mais importante para a consecução do 
objectivo global de 20% é a obrigação de poupança anual de 1,5% no consumo de final (nos 
termos do artigo 6.º).

Legenda da figura:

RE contribution to primary energy savings – Contribuição das fontes de energia renováveis para a 
poupança de energia primária

Transport energy savings (separate measures) – Poupanças no transporte de energia (medidas 

Fonte: Dr. Felix Matthes, Öko-Institut – Instituto de Ecologia Aplicada, 2011



PR\878374PT.doc 95/99 PE472.358v01-00

PT

separadas)

Energy saving mechanism per art. 6 of Draft EED – Regime de obrigação de eficiência energética, 
artigo 6.º da proposta de directiva relativa à eficiência energética

Addicional measures (e.g. final consumption, CHP) – Medidas suplementares (Ex. Consumo final, 
cogeração de elevada eficiência)

Overall target for primary energy savings – Objectivo global de poupança de energia primária

2) Conceber e reforçar instrumentos de (pré-)financiamento da eficiência energética 
(artigo 2.º-A  novo)

A consecução do objectivo da Europa em matéria de poupança de energia exigirá, na próxima 
década, investimentos que se situam entre 800 e 1200 mil milhões de euros.8 O período de 
amortização desses investimentos é geralmente de 4 a 8 anos, sendo que se criarão numerosos 
postos de trabalho e se desencadeará a inovação.  No entanto, é necessário organizar o apoio à 
alavancagem do capital privado necessário.

- A proposta de directiva deve estabelecer fundos nacionais com finalidade específica, 
utilizando as fontes de financiamento da UE já existentes, por exemplo, os Fundos Estruturais 
e de Coesão, que devem atribuir prioridade a empréstimos obrigacionistas com vista à 
eficiência energética ou a projectos (project bonds) centrados em investimentos em eficiência 
energética.  Para além disso, os instrumentos de financiamento inovadores, como os fundos de 
rotação, deverão recorrer aos Fundos da UE e às receitas nacionais dos leilões ao abrigo do 
RCLE-UE para mobilizar capital privado. Os programas da UE existentes, como o programa 
«Energia Inteligente — Europa», devem também ser prorrogados.

- O regime de obrigação de eficiência energética proposto, tal como consta do artigo 6.º, pode 
fornecer grande parte dos fundos necessários. A concretização dessa obrigação de eficiência 
energética equivaleria a mobilizar cerca de 400 mil milhões de euros até 2020. Os regimes de 
obrigação de eficiência energética são instrumentos financeiros estáveis, previsíveis e sólidos 
e acelerarão também a transformação para um novo modelo empresarial no que respeita às
empresas do sector da energia na UE.

- As autoridades nacionais devem ponderar igualmente encorajar a utilização das poupanças 
privadas nos investimentos em eficiência energética por meio de instrumentos financeiros 
específicos (como o projecto francês para uma «livret d'épargne Vert» (caderneta de 
poupança verde) ou a próxima legislação da UE sobre fundos de investimento verdes).

3) Reforçar o desempenho energético dos nossos edifícios (artigo 4.º-A novo, artigo 4.º)
A actual legislação da UE não oferece fundamento suficiente para a necessária mudança de 
paradigma, pelo que o relator propõe que se adopte uma abordagem de longo prazo através do 
estabelecimento de «Roteiros nacionais 2050» no domínio da construção, como os que 
actualmente estão a ser desenvolvidos na Alemanha.
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Os edifícios da UE representam 40% do consumo total de energia da UE, sendo que o 
potencial de poupança nos edifícios já existentes é considerável e se encontra praticamente 
inexplorado. Como o ilustra o gráfico abaixo, os Estados-Membros terão de aumentar a taxa 
de renovação relacionada com a energia até pelo menos 2% ao ano e terão também de ir 
«mais longe» no que respeita às poupanças conseguidas com cada renovação.

Legenda da Figura:

Energy consumption – consumo de energia

Savings by 2050 at current retrofit speed – Poupança até 2050 com o actual ritmo de renovação

Increase retrofit rate (target – 2%) – Aumento da taxa de renovação (objectivo – 2%)

Expected demolition by 2050 – Demolição esperada até 2050

Increase retrofit depth – Aumento da profundidade da renovação

Expected saving by 2050 at high rate of deep retrofit – Poupança esperada até 2050 com uma taxa 
elevada de renovação profunda

New construction – Novas construções

Building stock remaining from today (80%) – Parque imobiliário actual que permanece (80%)

Billion m2 – Mil milhões de m2

Replaced – Substituído

Addition - Acrescentado

Fonte: Karsten Neuhoff et al. DIW - CPI, Setembro de 2011 - Thermal efficiency retrofit of residential buildings: 
The German experience
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O relator congratula-se com a taxa de renovação obrigatória de 3% para os edifícios de 
organismos públicos. Os edifícios que são propriedade de ou estão ocupados por organismos 
públicos podem servir de alavanca para desencadear a necessária inovação técnica, financeira 
e organizacional (especialmente para a «renovação profunda») e criar um mercado para as 
Empresas de Serviços Energéticos (ESE).

4) Reforçar os contratos públicos e outras medidas com vista a acelerar a taxa de 
substituição de antigos produtos com um consumo de energia ineficiente (artigo 5.º)

Para aproveitar a totalidade dos benefícios das políticas de poupança de energia no que 
respeita aos produtos, são necessárias medidas vigorosas a nível nacional, quer em matéria de 
contratos públicos, quer com vista a gerar, no mercado em geral, uma apetência dos 
consumidores pelos produtos das melhores classes.

5) Definir um objectivo de poupança de energia final (artigo 6.º)

O artigo 6.º constitui o elemento fulcral da directiva. O relator considera que a obrigação de 
poupança anual proposta de 1,5% deve aplicar-se à economia como um todo e incluir o sector 
dos transportes, que detém um potencial de poupança significativo, porém, ainda não 
concretizado.

Deverá ser atribuída prioridade à poupança de electricidade, uma vez que o consumo de 
electricidade está a aumentar rapidamente e que uma unidade de electricidade requer várias 
unidades - pelo menos 2,5 – de energia primária.
As partes sujeitas a obrigação devem ser autorizadas a cumprir parte das suas obrigações, 

contribuindo para um mecanismo de financiamento específico. Haverá que introduzir medidas 
que impeçam a dupla contagem, ou seja, as poupanças de energia exigidas deverão ser 
conseguidas através de medidas suplementares aos requisitos legislativos em vigor, como a 
legislação relativa à concepção ecológica (Ecodesign).

6) Ajudar a indústria e as PME a serem mais produtivas no que respeita à energia 
(artigo 7.º)
Serão necessários incentivos adicionais para que os sectores industriais e das PME passem 

rapidamente das auditorias para novos sistemas de gestão da energia e investimentos que 
consigam verdadeiras e significativas poupanças de energia. Com base nas experiências 
positivas da Dinamarca, Finlândia, Países Baixos e Suécia, o relator propõe a criação de um 
vínculo entre os regimes de obrigação de eficiência energética, os regimes nacionais de 
redução de impostos e as regras relativas aos auxílios estatais da UE com vista a ajudar as 
empresas da UE a tornar-se mais competitivas, reduzindo os respectivos custos com a energia.

7) Desencadear mudanças de comportamento, envolvendo consumidores, cidades e 
regiões (artigo 8.º)
O relator acolhe com satisfação a instalação de contadores inteligentes, que podem ajudar os 

consumidores a melhorar o seu comportamento em matéria de eficiência energética.
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Deve ser atribuído às organizações de consumidores um papel mais proeminente na 
concepção das políticas energéticas nacionais, devendo ser introduzidas as necessárias 
salvaguardas para proteger os consumidores contra aumentos de preços injustificados.
O papel das estruturas de governação local e regional na concretização da eficiência 

energética no terreno deve ser reforçado («Cidades com Baixo Consumo de Energia», «2000 
Watt Society», «Pacto de Autarcas»).

8) Reduzir as ineficiências no sistema energético da UE (artigos 10.º, 11.º e 19.º, n.º 5)

O sistema de processamento da energia da UE – das centrais eléctricas convencionais às 
refinarias – possui uma eficiência geral bastante baixa, inferior a 35%.  É possível, portanto, 
conseguir poupanças significativas e céleres nos próximos anos.
Mais do que garantir que os novos investimentos recorram às melhores tecnologias 

disponíveis (normas MTD), é preciso que a UE reveja, mais uma vez, o potencial de produção 
combinada de electricidade, calor e arrefecimento.  Assim, a isenção prevista no artigo 10.º 
terá de ser limitada.  No entanto, os benefícios que as instalações de cogeração trazem para o 
conjunto do sistema eléctrico terão de ser recompensados, uma vez que dispositivos de 
cogeração de elevada eficiência (CHP) bem concebidos poderão também desempenhar um 
papel no armazenamento de energia e electricidade.  
O acesso prioritário à rede e a mobilização para a cogeração de elevada eficiência (CHP) são 
louváveis, mas não devem impedir o acesso prioritário já criado para as energias renováveis.

9) Definir funções claras para os reguladores e operadores das redes de transporte 
aquando da criação de um mercado do lado da procura (artigo 12.º)
A concretização das medidas de eficiência energética exige a ampla participação dos 

reguladores, dos ORT e dos ORD. Para além da aceleração da implantação das redes 
inteligentes, deverá ser dada prioridade à criação de mercados nacionais e regionais de 
resposta à procura.
Nos EUA, os programas de poupança energética e de resposta à procura traduzem-se já numa 

considerável poupança para os consumidores (1,2 mil milhões de dólares norte-americanos 
num recente leilão de capacidades da PJM9).  Com base no artigo 12.º, os reguladores da UE 
deverão eliminar os entraves ao envolvimento dos consumidores e agrupamentos energéticos 
de menor porte em serviços de equilibração e serviços auxiliares.

10) Garantir uma concorrência leal e aberta num mercado de serviços de energia da UE 
de maior dimensão (artigos 13.º, 14.º e 15.º)
É imperioso que, no mercado de serviços no domínio da poupança de energia da UE, que está 

em crescimento, a burocracia seja reduzida, por exemplo, as barreiras nacionais que impedem 
investimentos de terceiros devem ser eliminadas.  Deverão ser também instituídas 
salvaguardas para garantir que os serviços públicos de energia não imponham um 
comportamento anticoncorrencial aos seus concorrentes de menor dimensão.

11) Melhorar a gestão das políticas de eficiência energética (artigo 19.º)



PR\878374PT.doc 99/99 PE472.358v01-00

PT

O sistema de comunicação da informação nos termos da presente directiva deve ser tão 
simples quanto possível, mas suficientemente concreto e claro para permitir a comparação e 
possibilitar identificar as melhores práticas.  O sistema deve monitorizar o progresso e avaliar 
a eficácia das diferentes medidas. As informações devem ser divulgadas publicamente.
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