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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 projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato 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 correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

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

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um 
programa da União Europeia para a rotulagem da eficiência energética do equipamento 
de escritório, que altera o Regulamento (CE) n.º 106/2008 relativo a um programa 
comunitário de rotulagem em matéria de eficiência energética para equipamento de 
escritório
(COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0109),

– Tendo em conta os artigos 294.º, n.º 2, e 194.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0077/2012),

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

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 25 de abril de 
20121,

– Após consulta 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 
(A7-0000/2012),

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

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua 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.

Alteração 1

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

                                               
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Cumpre reforçar as disposições relativas aos contratos públicos, alargando o seu âmbito de 
aplicação.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1.) Introdução

Em 2000, a UE e os EUA assinaram um acordo sobre a coordenação entre programas de 
rotulagem em matéria de eficiência energética para equipamento de escritório. O Acordo, que 
foi renovado em 2006 por um segundo período de 5 anos, prevê a execução do programa 
Energy Star na UE. Em conformidade, o programa tem sido gerido conjuntamente pela 
agência norte-americana de proteção do ambiente (Environmental Protection Agency - EPA) 
e pela Comissão, incluindo a cooperação no desenvolvimento de especificações de produtos e 
o reconhecimento mútuo de produtos registados na UE e nos EUA. O programa foi executado 
na UE nos termos do Regulamento n.º 106/2008 relativo a um Programa Comunitário de 
Rotulagem em Matéria de Eficiência Energética para Equipamento de Escritório1.

Enquanto parte integrante da política da UE em matéria de eficiência energética, o programa 
ajudou a tornar o equipamento de escritório mais eficiente e poupou dinheiro aos 
consumidores. Os cálculos indicam que o programa Energy Star reduziu, em cerca de 16%, o 
consumo de eletricidade do equipamento de escritório novo vendido na UE entre 2008 e 2011 
e estima-se que em 2020 o programa contribua para reduzir em mais de 30% o consumo 
energético de computadores, ecrãs e equipamentos de representação gráfica utilizados na UE2. 

2.) Proposta da Comissão

Antes do termo de vigência do Acordo em dezembro de 2011, a Comissão encetou 
negociações, que foram concluídas em novembro de 2011, com vista à conclusão de um novo 
acordo, por um terceiro período de cinco anos, para dar continuidade ao programa Energy 
Star. A principal finalidade desta proposta consiste na adaptação do Regulamento que dá 
execução ao programa Energy Star no âmbito do novo Acordo. 

As modificações propostas são, na sua maioria, adaptações de ordem técnica, tais como a 
atualização das referências à legislação em vigor, determinadas clarificações e a fusão de 
artigos. A única modificação substancial decorre da introdução pelo novo Acordo de dois 
sistemas distintos de homologação de produtos na UE, onde se mantém a autocertificação por 
parte dos fabricantes, enquanto nos EUA se avançou no sentido da certificação por terceiros. 
Consequentemente, o princípio do reconhecimento mútuo já não será aplicável, e o artigo 4.º, 
n.º 4, do Regulamento n.º 106/2008 tem de ser suprimido.

3.) Posição do relator

O relator saúda o êxito das negociações de um novo Acordo que visa prolongar o programa 
Energy Star, e reconhece que é necessário adaptar o Regulamento n.º 106/2008 em 

                                               
1 JO L 39 de 13.2.2008, p. 1.
2 COM(2011)337 final.
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conformidade.

À luz do disposto anteriormente, o relator concorda com as alterações propostas pela 
Comissão. Todavia, há ainda uma questão que continua pendente: os fabricantes indicaram 
que a obrigação de as autoridades adquirirem equipamento de escritório pelo menos tão 
eficiente como o rotulado Energy Star foi o principal motivo que os levou a participar no 
programa, visto que muitos deles participam em concursos públicos. Por conseguinte, a 
Comissão realçou na sua Comunicação sobre a execução do programa1que deveria ser 
previsto o reforço das disposições pertinentes, alargando o seu campo de aplicação a outras 
entidades para além das autoridades governamentais centrais.

Contudo, na presente proposta, a Comissão não aborda esta questão, assinalando que os 
requisitos globais de eficiência energética para os contratos públicos já estão previstos na 
proposta de diretiva relativa à eficiência energética2. Apesar disso, estes requisitos foram 
significativamente esvaziados da sua substância pelo Conselho durante as negociações 
recentemente concluídas entre os colegisladores. Perante esta alteração das circunstâncias, o 
relator considera apropriado propor uma alteração que alargue o âmbito de ação do programa 
Energy Star, passando este a abranger não só a administração central, mas também as 
autoridades regionais e locais, a fim de aumentar os incentivos à participação dos fabricantes 
no programa, tal como inicialmente previsto pela Comissão. 

                                               
1 COM(2011)337 final.
2 COM(2011)370 final.


