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ALTERAÇÃO AO PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA

Alteração apresentada por Eija-Riitta Korhola

Alteração 34

Rejeita a proposta da Comissão.

Or. en

Justificação

A eficiência da utilização final de energia e o mercado dos serviços energéticos constituem 
instrumentos importantes para economizar recursos energéticos e realizar os objectivos de 
Quioto. É, portanto, importante que a proposta da Comissão relativa à eficiência na 
utilização final de energia e aos serviços energéticos seja eficaz e proporcione aos 
Estados-Membros suficiente flexibilidade e que os métodos e instrumentos propostos para 
alcançar os objectivos sejam satisfatórios. Para se conseguirem resultados concretos, é 
necessário que os objectivos de poupança de energia sejam mais ambiciosos a nível 
comunitário, tendo embora em conta as especificidades dos Estados-Membros e dos 
diferentes sectores e o seu potencial de poupança de energia. A directiva proposta seria um 
compromisso que não conduziria a resultados sustentáveis, pelo que são necessários 
mecanismos e métodos mais inteligentes em matéria de fixação de objectivos para lançar o 
mercado dos serviços energéticos.
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ALTERAÇÕES AO TEXTO LEGISLATIVO

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 35
Considerando 2 bis (novo)

(2 bis) Para conseguir o objectivo geral de 
prevenir qualquer alteração climática 
perigosa mantendo a temperatura média do 
planeta abaixo de um nível máximo de 2°C 
acima do nível pré-industrial, é necessário 
aplicar medidas e políticas concretas. 

Or. en

Justificação

Na sua exposição de motivos, a Comissão salienta que "este objectivo de poupança de 
energia não exclui a possibilidade de aumento do consumo de energia devido, por exemplo, a 
um forte crescimento económico ou a mudanças estruturais. A quantificação e verificação da 
poupança servem então para mostrar que, sem essas medidas, o consumo de energia ainda 
teria sido maior". As medidas em questão apenas levarão, portanto, à redução do consumo 
final de energia, o que não aconteceria de outra forma. 

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 36
Considerando 2 ter (novo)

(2 ter) Os objectivos de poupança de 
energia propostos não levarão 
automaticamente a uma redução do 
consumo de energia nos diferentes 
Estados-Membros ou a nível da União 
Europeia nem, consequentemente, à 
realização do objectivo geral que consiste 
em prevenir qualquer alteração climática 
perigosa.  
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Or. en

Justificação

A mesma justificação que para o considerando 2 bis (novo).

Alteração apresentada por Norbert Glante

Alteração 37
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) A presente directiva tem, portanto, 
como objectivo não só continuar a 
promover a oferta de serviços energéticos, 
mas também criar maiores incentivos para 
a procura. Assim, em cada Estado-
Membro, o sector público deveria dar o 
bom exemplo no que diz respeito a 
investimentos, manutenção e outras 
despesas com equipamentos consumidores 
de energia, serviços energéticos e outras 
medidas de eficiência energética.

Or. de

Justificação

É importante que a directiva coloque também a tónica na importância da procura para a 
criação do mercado de serviços energéticos, dado que o mercado desejado só surgirá se 
houver uma oferta e uma procura. No que respeita à procura, cabe ao sector público 
desempenhar um papel de precursor e de modelo. 

Alteração apresentada por Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Alteração 38
Considerando 7

(7) Na sua Resolução de 7 de Dezembro de 
1998 sobre eficiência energética na 
Comunidade Europeia, o Conselho 
sancionou o objectivo comunitário conjunto 
de melhoria da intensidade energética do 
consumo final de um ponto percentual 
adicional por ano até 2010.

(7) Na sua Resolução de 7 de Dezembro de 
1998 sobre eficiência energética na 
Comunidade Europeia, o Conselho 
sancionou o objectivo comunitário conjunto 
de melhoria da intensidade energética do 
consumo final de um ponto percentual 
adicional por ano até 2010. Além disso, na 
sua Resolução de 14 de Março de 2001 
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sobre o plano de acção para melhorar a 
eficiência energética na Comunidade 
Europeia, o Parlamento Europeu 
lamentou, por exemplo, "o facto de a 
Comissão não ter apresentado dados 
detalhados e transparentes nas estimativas 
em que preconiza uma redução da 
intensidade energética de 1% por ano; não 
partilha o ponto de vista pessimista da 
Comissão, reiterando, em contrapartida, o 
parecer já anteriormente expresso, segundo 
o qual é possível uma redução de 2,5% da 
intensidade energética final, desde que 
exista uma vontade política forte."  

Or. en

Justificação

Este relatório refere a posição anterior do Parlamento em matéria de eficiência energética e 
contém, nomeadamente, numerosos factores que justificam a proposta de objectivos mais 
ambiciosos.

Alteração apresentada por Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Alteração 39
Considerando 8

(8) Em consequência, os Estados-Membros 
devem adoptar objectivos nacionais 
destinados a promover a eficiência na 
utilização final de energia e a garantir a 
viabilidade e crescimento contínuo do 
mercado de serviços energéticos.

(8) Em consequência, os Estados-Membros 
devem adoptar os objectivos nacionais 
fixados no nº 2 do artigo 4º e no nº 2 do 
artigo 5º destinados a promover a eficiência 
na utilização final de energia e a garantir a 
viabilidade e crescimento contínuo do 
mercado de serviços energéticos.

Or. en

Justificação

Como o potencial de poupança de energia foi avaliado há já algum tempo, numa altura em 
que os preços da energia eram bastante mais baixos, o potencial de poupanças rentáveis é 
hoje muito mais vasto. Este é um argumento forte a favor da fixação de um objectivo superior 
à percentagem de 1% inicialmente proposta pela Comissão. Os preços da energia 
aumentaram; os preços das tecnologias energeticamente eficientes diminuíram desde o 
período em que a directiva foi elaborada; as consequências das alterações climáticas 
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parecem ser cada vez mais graves; e, além disso, como alguns países tomaram medidas 
horizontais, tudo isso fala a favor de um objectivo mais ambicioso (por exemplo, o preço do 
barril de petróleo era de 13 dólares em 1998, 25-29 dólares em 2000-2002 e de cerca de 45 
dólares em meados de Novembro de 2004).

Alteração apresentada por Norbert Glante

Alteração 40
Considerando 11 bis (novo)

(11 bis) O financiamento da oferta e os 
custos da procura desempenham um papel 
importante no que respeita aos serviços 
energéticos. A criação de fundos destinados 
a subvencionar a aplicação de programas e 
de outras medidas que visam melhorar a 
eficiência energética e favorecer o 
desenvolvimento de um mercado dos 
serviços energéticos constitui, portanto, um 
instrumento importante para o 
financiamento inicial não discriminatório 
de um mercado desse tipo.

Or. de

Justificação

O aumento da eficiência energética constitui um dos objectivos fundamentais das políticas da 
União Europeia em matéria de energia e de ambiente. A criação de uma oferta e de uma 
procura no mercado de serviços energéticos é um elemento essencial com vista à realização 
deste objectivo. Neste contexto, o financiamento da oferta desempenha um papel tão 
importante como a criação de uma procura. A criação de fundos nos Estados-Membros 
constitui, portanto, um instrumento importante para o financiamento inicial não 
discriminatório de um mercado desse tipo.   

Alteração apresentada por Norbert Glante

Alteração 41
Considerando 12

(12) O sector público em cada Estado-
Membro deveria dar o exemplo no que diz 
respeito a investimentos, manutenção e 
outras despesas relativas a equipamentos 
consumidores de energia, serviços 

Suprimido
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energéticos e outras medidas de eficiência 
energética.

Or. de

Justificação

A referência a esta função de modelo foi integrada no considerando 6 bis (novo).

Alteração apresentada por Eija-Riitta Korhola

Alteração 42
Artigo 4, nº 2

2. O objectivo consistirá na poupança de 
uma quantidade anual de energia que seja 
igual a 1% da quantidade de energia 
distribuída e/ou vendida a clientes finais, 
conforme calculada em relação a um ano 
de referência de acordo com o estabelecido 
no anexo I. Os custos das medidas 
adoptadas para atingir este objectivo não 
devem exceder os benefícios delas 
resultantes.

2. O mais tardar [seis meses após a 
adopção da presente directiva], a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho uma proposta que complete a 
presente directiva. Esta proposta 
enunciará, para cada Estado-Membro, 
objectivos anuais individuais graças aos 
quais o potencial de poupança de energia 
já determinado a nível da União Europeia 
será atingido até 2010. Os custos das 
medidas necessárias para atingir estes 
objectivos não devem exceder os benefícios 
delas resultantes.

Or. en

Justificação

A eficiência na utilização final de energia e o mercado dos serviços energéticos constituem 
instrumentos importantes para a poupança de recursos energéticos e para se alcançarem os 
objectivos de Quioto. Assim, é importante que a proposta da Comissão relativa aos objectivos 
de poupança de energia seja boa e eficaz. Para se conseguirem resultados concretos, os 
objectivos devem ser mais ambiciosos a nível comunitário, tendo embora em conta as 
especificidades dos Estados-Membros e dos diferentes sectores e o seu potencial de poupança 
de energia. O objectivo geral de 1% que é proposto seria um compromisso que não daria 
resultados sustentáveis, visto que não teria suficientemente em conta as medidas - ou 
ausência de medidas - tomadas. Assim, são necessários mecanismos mais inteligentes em 
matéria de fixação de objectivos. O tempo necessário para examinar estes objectivos não 
provocará atrasos na realização de poupanças de energia, dado que todos os elementos 
necessários - criação de um mercado dos serviços energéticos e condições para o 
fornecimento de informações, nomeadamente - já terão sido adoptados. 
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Alteração apresentada por Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Alteração 43
Artigo 4, nº 2

2. O objectivo consistirá na poupança de 
uma quantidade anual de energia que seja 
igual a 1% da quantidade de energia 
distribuída e/ou vendida a clientes finais, 
conforme calculada em relação a um ano de 
referência de acordo com o estabelecido no 
anexo I. Os custos das medidas adoptadas 
para atingir este objectivo não devem 
exceder os benefícios delas resultantes.

2. O objectivo consistirá na poupança de 
uma quantidade anual de energia que seja 
igual a, pelo menos, 2% da quantidade de 
energia distribuída e/ou vendida a clientes 
finais, conforme calculada em relação a um 
ano de referência de acordo com o 
estabelecido no anexo I. Os custos das 
medidas adoptadas para atingir este 
objectivo não devem exceder os benefícios 
delas resultantes.

Or. en

Justificação

Mesma justificação que para o considerando 8.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 44
Artigo 4, nº 2

2. O objectivo consistirá na poupança de 
uma quantidade anual de energia que seja 
igual a 1% da quantidade de energia 
distribuída e/ou vendida a clientes finais, 
conforme calculada em relação a um ano de 
referência de acordo com o estabelecido no 
anexo I. Os custos das medidas adoptadas 
para atingir este objectivo não devem 
exceder os benefícios delas resultantes.

2. O objectivo consistirá na poupança de 
uma quantidade anual de energia que seja 
igual a 2,5% da quantidade de energia 
distribuída e/ou vendida a clientes finais, 
conforme calculada em relação a um ano de 
referência de acordo com o estabelecido no 
anexo I. Os custos das medidas adoptadas 
para atingir este objectivo não devem 
exceder os benefícios delas resultantes.

Or. en

Justificação

Na exposição de motivos da proposta de directiva, a Comissão refere que "é portanto 
possível, sem diminuição do conforto ou dos padrões de vida, uma redução de um quinto, 
pelo menos, sem custos líquidos suplementares - e, em muitos casos, com custos negativos". 
Embora enumerando os efeitos positivos que a poupança de energia teria a nível da 
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competitividade da União Europeia, do emprego e da balança comercial, a nível regional e a 
nível da coesão, assim como provocando uma redução da dependência energética da União 
Europeia, a Comissão não traduz, no entanto, esta estimativa moderada num objectivo 
coerente. Além disso, as medidas horizontais e o facto de, conforme proposto pela Comissão, 
se fazer referência às condições verificadas em 1991 comprometem o efeito real do objectivo 
proposto. Um objectivo de 2,5% é, portanto, mais adequado para realizar uma poupança de 
energia sustentável.

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 45
Artigo 4, nº 2

2. O objectivo consistirá na poupança de 
uma quantidade anual de energia que seja 
igual a 1% da quantidade de energia 
distribuída e/ou vendida a clientes finais, 
conforme calculada em relação a um ano de 
referência de acordo com o estabelecido no 
anexo I. Os custos das medidas adoptadas 
para atingir este objectivo não devem 
exceder os benefícios delas resultantes.

2. O objectivo consistirá na poupança de 
uma quantidade anual de energia que seja 
igual a 2,5% da quantidade de energia 
distribuída e/ou vendida a clientes finais, 
conforme calculada em relação a um ano de 
referência de acordo com o estabelecido no 
anexo I. Os custos das medidas adoptadas 
para atingir este objectivo não devem 
exceder os benefícios delas resultantes.

Or. en

Justificação

Na exposição de motivos da proposta de directiva, a Comissão refere que "é portanto 
possível, sem diminuição do conforto ou dos padrões de vida, uma redução de um quinto, 
pelo menos, sem custos líquidos suplementares - e, em muitos casos, com custos negativos". 
Embora enumerando os efeitos positivos que a poupança de energia teria a nível da 
competitividade da União Europeia, do emprego e da balança comercial, a nível regional e a 
nível da coesão, assim como provocando uma redução da dependência energética da União 
Europeia, a Comissão não traduz, no entanto, esta estimativa moderada num objectivo
coerente. Além disso, as medidas horizontais e o facto de, conforme proposto pela Comissão, 
se fazer referência às condições verificadas em 1991 comprometem o efeito real do objectivo 
proposto. Um objectivo de 2,5% é, portanto, mais adequado para realizar uma poupança de 
energia sustentável.

Alteração apresentada por Norbert Glante

Alteração 46
Artigo 5, nº 2

2. O objectivo do sector público consistirá 2. O objectivo do sector público consistirá 
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numa poupança anual mínima de 1,5% da 
energia distribuída e/ou vendida a este 
sector, atribuída e calculada de acordo com o 
estabelecido no nº 3 do artigo 4º e a 
metodologia constante do anexo I. Para fins 
de comparação e de conversão em energia 
primária, serão aplicáveis os factores de 
conversão constantes do anexo II.

numa poupança anual mínima de 2,5% da 
energia distribuída e/ou vendida a este 
sector, atribuída e calculada de acordo com o 
estabelecido no nº 3 do artigo 4º e a 
metodologia constante do anexo I. Para fins 
de comparação e de conversão em energia 
primária, serão aplicáveis os factores de 
conversão constantes do anexo II.

Or. de

Justificação

O sector público deve desempenhar um papel de modelo e de pioneiro na realização dos 
objectivos de melhoria da eficiência energética. É, portanto, importante atribuir-lhe um 
objectivo de poupança de energia seja, para o sector público, mais elevado do que para o 
sector privado. 

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 47
Artigo 5, nº 2

2. O objectivo do sector público consistirá 
numa poupança anual mínima de 1,5% da 
energia distribuída e/ou vendida a este 
sector, atribuída e calculada de acordo com o 
estabelecido no nº 3 do artigo 4º e a 
metodologia constante do anexo I. Para fins 
de comparação e de conversão em energia 
primária, serão aplicáveis os factores de 
conversão constantes do anexo II.

2. O objectivo do sector público consistirá 
numa poupança anual mínima de 3% da 
energia distribuída e/ou vendida a este 
sector, atribuída e calculada de acordo com o 
estabelecido no nº 3 do artigo 4º e a 
metodologia constante do anexo I. Para fins 
de comparação e de conversão em energia 
primária, serão aplicáveis os factores de 
conversão constantes do anexo II.

Or. en

Justificação

Segundo a exposição de motivos da proposta da Comissão, "Os benefícios que derivam de 
uma maior eficiência energética no sector público são substanciais" (p. 12). Um objectivo de 
3% é, portanto, adequado para se conseguir uma economia e uma poupança energética 
sustentável e ecológica.
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Alteração apresentada por Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Alteração 48
Artigo 5, nº 2

2. O objectivo do sector público consistirá 
numa poupança anual mínima de 1,5% da 
energia distribuída e/ou vendida a este 
sector, atribuída e calculada de acordo com o 
estabelecido no nº 3 do artigo 4º e a 
metodologia constante do anexo I. Para fins 
de comparação e de conversão em energia 
primária, serão aplicáveis os factores de 
conversão constantes do anexo II.

2. O objectivo do sector público consistirá 
numa poupança anual mínima de 2,5% da 
energia distribuída e/ou vendida a este 
sector, atribuída e calculada de acordo com o 
estabelecido no nº 3 do artigo 4º e a 
metodologia constante do anexo I. Para fins 
de comparação e de conversão em energia 
primária, serão aplicáveis os factores de 
conversão constantes do anexo II.

Or. en

Justificação

A mesma justificação que para o considerando 8.

Alteração apresentada por Nobert Glante

Alteração 49
Artigo 5, nº 4, introdução

4. Para atingir o objectivo estabelecido no nº 
1, os Estados-Membros podem, em especial, 
utilizar as orientações para aquisições 
públicas, a fim de permitir às
administrações públicas integrar 
considerações ligadas à eficiência energética 
nas suas actividades e orçamentos de 
investimento e funcionamento através da 
utilização de serviços energéticos, 
programas de eficiência energética e outras 
medidas de eficiência energética. No devido 
respeito dos procedimentos consagrados na 
legislação nacional e comunitária relativa a 
contratos públicos, as orientações podem 
abranger os seguintes aspectos:

4. Para atingir o objectivo estabelecido no nº 
1, os Estados-Membros fixam as orientações 
para aquisições públicas, a fim de obrigar as  
administrações públicas a integrar 
considerações ligadas à eficiência energética 
nas suas actividades e orçamentos de 
investimento e funcionamento através da 
utilização de serviços energéticos, 
programas de eficiência energética e outras 
medidas de eficiência energética, e a tornar 
a eficiência energética um critério 
prioritário de apreciação aquando da 
adjudicação de contratos públicos. No 
devido respeito dos procedimentos 
consagrados na legislação nacional e 
comunitária relativa a contratos públicos, as 
orientações podem abranger os seguintes 
aspectos:

Or. de
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Justificação

Se não se pretender apenas promover a oferta, mas também impulsionar uma procura 
efectiva de serviços energéticos, há que criar, desde o início, uma certa procura de base. A 
obrigação de o sector público conseguir uma utilização eficiente da energia poderia 
desempenhar uma função dinamizadora da procura. É, portanto, importante tornar a 
eficiência energética um critério prioritário na avaliação dos procedimentos de adjudicação 
de contratos públicos. Os Estados-Membros continuariam a ter margem de manobra para 
fixarem as orientações para atingir os objectivos previstos.  

Alteração apresentada por Nobert Glante

Alteração 50
Artigo 5, nº 4, parágrafo 1 bis (novo)

Os Estados-Membros publicarão as 
orientações adoptadas, em matéria de 
eficiência energética, no que respeita aos 
contratos públicos na administração, e a 
Comissão procederá à sua avaliação após o 
termo do período de aplicação do objectivo 
mencionado no nº 2.

Or. de

Justificação

A publicação das orientações é importante, para que a Comissão possa avaliá-las e, após o 
termo do período de aplicação do objectivo mencionado no nº 2, examinar a oportunidade de 
apresentar uma proposta relativa às orientações e medidas harmonizadas que visem 
promover a eficiência energética no sector público. Não é de prever uma despesa 
administrativa suplementar para os Estados-Membros, dado que as informações necessárias 
já estarão disponíveis junto das organizações a criar nos termos do nº 3 do artigo 5º. 

Alteração apresentada por Norbert Glante

Alteração 51
Artigo 5, nº 4, alínea c) (nova)

c bis) Requisitos para se dispor de serviços 
energéticos, utilizando, quando aplicável, a 
análise de minimização dos custos do ciclo 
de vida ou métodos comparáveis para 
garantir a relação custo-eficácia;
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Or. de

Justificação

Esta alteração retoma a ideia da relatora, sem tentar reagrupar as alíneas b) e c), 
melhorando, assim, a legibilidade e a inteligibilidade do artigo.

Alteração apresentada por Nobert Glante

Alteração 52
Artigo 5, nº 5

5. Após o termo do período de aplicação do 
objectivo, a Comissão procederá à revisão 
do objectivo mencionado no nº 2 e analisará 
a necessidade de apresentação de uma 
proposta para a prorrogação ou alteração 
desse objectivo.

5. Após o termo do período de aplicação do 
objectivo, a Comissão procederá à revisão 
do objectivo mencionado no nº 2 e analisará 
a necessidade de apresentação de uma 
proposta para a prorrogação ou alteração 
desse objectivo. Simultaneamente, a 
Comissão analisará a oportunidade de 
apresentar uma proposta relativa a 
orientações e medidas harmonizadas com 
vista a promover a eficiência energética no 
sector público.

Or. de

Justificação

Na Europa, o potencial de melhoria da eficiência energética no sector público é enorme. 
Uma harmonização das medidas que visam promover a eficiência energética no sector 
levaria a uma melhor exploração deste potencial. A Comissão deveria, após o termo do 
período de aplicação do objectivo, examinar a oportunidade de uma harmonização desse tipo 
e, quando aplicável, apresentar uma proposta nesse sentido. 

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 53
Artigo 6, alínea c)

c) forneçam as informações sobre os seus 
clientes finais necessárias para que as 
autoridades ou agências designadas ao 
abrigo do nº 4 do artigo 4º possam conceber 
e aplicar, de forma adequada, programas de 
eficiência energética e promover serviços 

c) forneçam as informações sobre os seus 
clientes finais necessárias para que as 
autoridades ou agências designadas ao 
abrigo do nº 4 do artigo 4º possam conceber 
e aplicar, de forma adequada, programas de 
eficiência energética e promover serviços 
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energéticos e medidas de eficiência 
energética. Esta informação deve incluir 
informações históricas e actuais sobre o 
consumo dos utilizadores finais, perfis de 
carga, segmentação dos clientes e 
localização geográfica dos mesmos, quando 
aplicável, preservando simultaneamente a 
integridade e confidencialidade de 
informações comercialmente sensíveis.

energéticos e medidas de eficiência 
energética. Esta informação deve incluir 
informações históricas e actuais sobre o 
consumo dos utilizadores finais, perfis de 
carga, segmentação dos clientes e 
localização geográfica dos mesmos, quando 
aplicável, preservando simultaneamente a 
integridade e confidencialidade de 
informações comercialmente sensíveis e 
respeitando as obrigações previstas pelas 
legislações nacionais europeias em matéria 
de protecção da vida privada dos 
utilizadores finais.

Or. nl

Justificação

Os distribuidores são obrigados a respeitar a legislação em vigor em matéria de protecção 
da vida privada. As obrigações previstas na directiva estão subordinadas a esta obrigação.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 54
Artigo 7

Artigo 7 Suprimido
Concretização de poupanças

Os Estados-Membros garantirão que os 
serviços energéticos, os programas de 
eficiência energética e outras medidas de 
eficiência energética sejam oferecidos a 
todos os clientes elegíveis, incluindo 
pequenas e médias empresas, consumidores 
e agrupamentos voluntários de clientes de 
menor dimensão e que estes serviços 
energéticos, programas e outras medidas 
possam ser fornecidos e implementados, 
conforme adequado, por organismos 
qualificados e/ou certificados, incluindo 
instaladores de equipamentos, empresas de 
serviços energéticos, conselheiros e 
consultores em matéria da energia.

Or. nl
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Justificação

Compete aos Estados-Membros velar por que o objectivo final, uma diminuição do consumo 
de energia, seja alcançado. É essa a obrigação que a directiva lhes impõe. No caso de uma 
directiva, essa é também a única obrigação que pode ser imposta. Os Estados-Membros são 
livres de determinar o instrumento que produzirá o melhor resultado no seu território. Uma 
obrigação generalizada de oferecer serviços energéticos a todos os utilizadores finais é, 
portanto, excessiva. 

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 55
Artigo 13, nº 1

1. Os Estados-Membros garantirão que: 1. Os Estados-Membros garantirão que:

sejam fornecidos, a todos os clientes finais 
de empresas de distribuição e/ou de venda a 
retalho de energia de rede, contadores 
individuais a preços de mercado que 
reflictam com exactidão o consumo real de 
energia do cliente e o respectivo período de 
utilização;

sejam fornecidos, a todos os clientes finais 
de empresas de distribuição e/ou de venda a 
retalho de energia de rede, contadores 
individuais a preços de mercado que 
reflictam com exactidão o consumo de 
energia do cliente;

Or. nl

Justificação

Em muitos Estados-Membros, os clientes finais já dispõem de contadores individuais. Em 
geral, estes contadores não dão o consumo efectivo num determinado momento, mas o 
consumo acumulado num dado período. Seria demasiado oneroso substituir estes contadores 
por contadores que indiquem o consumo real num dado momento. 

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 56
Artigo 13, nº 3, alínea b)

b) Quando adequado, comparações do actual 
consumo de energia do consumidor com o 
consumo no mesmo período do ano anterior, 
sob a forma de um gráfico;

b) Quando adequado, comparações do actual 
consumo de energia do consumidor com o 
consumo no mesmo período do ano anterior;

Or. nl
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Justificação

A comparação dos consumos de energia pode também fazer-se sob uma outra forma, por 
exemplo, sob a forma de valores numéricos.

Alteração apresentada por Norbert Glante

Alteração 57
Artigo 13, nº 3, alínea c)

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

Suprimido

Or. nl

Justificação

Esta informação tem pouco valor para um utilizador final, dado que a situação de cada 
utilizador final é única. A obrigação de efectuar uma comparação com um consumidor médio 
constituiria um encargo administrativo supérfluo, ao qual não corresponderia qualquer 
vantagem ambiental. 

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 58
Artigo 13, nº 3, alínea e)

e) Informação de pontos de contacto, 
incluindo sítios Internet, onde possam ser 
obtidas informações sobre serviços 
energéticos, programas de eficiência 
energética e outras medidas de eficiência 
energética disponíveis, bem como 
especificações técnicas de equipamentos 
consumidores de energia.

e) Informação de pontos de contacto, 
incluindo sítios Internet, onde possam ser 
obtidas informações sobre serviços 
energéticos, programas de eficiência 
energética e outras medidas de eficiência 
energética disponíveis.

Or. nl

Justificação

É ao cliente final, e não à empresa de distribuição ou de venda de energia a retalho, que cabe 
zelar pela boa manutenção do seu equipamento e substituí-lo em tempo oportuno.
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Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 59
Anexo I, nº 1

1. Os Estados-Membros procederão ao 
cálculo da média aritmética do consumo 
interno final total de energia referente ao 
período dos cinco anos civis mais recentes 
anteriores à aplicação da presente directiva e 
relativamente aos quais existam dados 
oficiais, utilizando-o como período de 
referência durante toda a vigência da 
presente directiva. Esses dados serão 
constituídos pela quantidade de energia 
distribuída ou vendida a clientes finais 
durante o período, sem ajustamentos 
relativamente aos graus-dias, alterações 
estruturais ou alterações da produção.

1. 1. Os Estados-Membros usarão o
consumo interno final anual de energia 
referente ao período dos cinco anos civis 
mais recentes anteriores à aplicação da 
presente directiva e relativamente aos quais 
existam dados oficiais para calcular uma 
quantidade de consumo médio anual. O 
objectivo anual de poupanças de energia 
será calculado com base nesta quantidade 
absoluta do consumo de energia e aplicado 
durante toda a vigência da presente directiva. 
Esta quantidade é constituída pela 
quantidade de energia distribuída ou vendida 
a clientes finais durante o período, sem 
ajustamentos relativamente aos graus-dias, 
alterações estruturais ou alterações da 
produção.

Or. en

Justificação

O objectivo deve ser considerado um objectivo absoluto e estar de acordo com os princípios 
da directiva relativa à transacção dos direitos de emissão, que fixa valores máximos 
absolutos. Esta formulação clarifica essa situação.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 60
Anexo I, nº 2

2. Os objectivos anuais de poupança de 
energia serão calculados relativamente ao 
período de referência e expressos em termos 
absolutos em GWh, ou equivalente, 
utilizando os factores de conversão 
constantes do anexo II.

2. Os objectivos anuais de poupança de 
energia serão, assim calculados 
relativamente ao consumo médio de energia
e expressos em termos absolutos em GWh, 
ou equivalente, utilizando os factores de 
conversão constantes do anexo II.

Or. en
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Justificação

Esta formulação é mais clara.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 61
Anexo I, nº 3

3. A poupança de energia num determinado 
ano resultante de medidas de eficiência 
energética iniciadas num ano anterior, a 
partir de 1991, podem ser tomadas em 
consideração no cálculo da poupança anual. 
Esta poupança de energia deverá ser 
mensurável e verificável, de acordo com as 
orientações estabelecidas no anexo IV da 
presente directiva.

3. A poupança de energia num determinado 
ano resultante de medidas de eficiência 
energética iniciadas num ano anterior, a 
partir de 2000, podem ser tomadas em 
consideração no cálculo da poupança anual. 
Esta poupança de energia deverá ser 
mensurável e verificável, de acordo com as 
orientações estabelecidas no anexo IV da 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Esta alteração estabelece um objectivo mais ambicioso do que o da proposta da Comissão. 

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 62
Anexo I, nº 3

3. A poupança de energia num determinado 
ano resultante de medidas de eficiência 
energética iniciadas num ano anterior, a 
partir de 1991, podem ser tomadas em 
consideração no cálculo da poupança anual. 
Esta poupança de energia deverá ser 
mensurável e verificável, de acordo com as 
orientações estabelecidas no anexo IV da 
presente directiva.

3. A poupança de energia num determinado 
ano resultante de medidas de eficiência 
energética iniciadas num ano anterior, a 
partir de 2000, podem ser tomadas em 
consideração no cálculo da poupança anual. 
Esta poupança de energia deverá ser 
mensurável e verificável, de acordo com as 
orientações estabelecidas no anexo IV da 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Uma lacuna da proposta da Comissão reside no facto de os Estados-Membros levarem em 
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consideração as poupanças de energia resultantes de iniciativas que precederam a entrada 
em vigor da directiva, e isso a partir de 1991, o que contraria o objectivo da directiva: 
conseguir novas reduções da procura da energia. Recomendamos que se tenham apenas em 
conta as medidas tomadas a partir de 2000, o que, além do mais, evitará trabalhos de ordem 
administrativa e a utilização de métodos duvidosos para calcular o impacto de medidas 
anteriores.

Alteração apresentada por Norbert Glante

Alteração 63
Anexo III, nº 1, ponto 1. bis (novo)

1 bis. Actividades que implicam a 
substituição de combustíveis fósseis por 
energias renováveis;

Or. de

Alteração apresentada por Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Alteração 64
Anexo III, nº 1, alínea a) bis (nova)

a bis) Produção combinada de calor e de 
energia eléctrica, a qual será promovida na 
menor escala possível, a fim de assegurar a 
maior exploração termodinâmica possível 
das fontes de energia. Seria conveniente 
promover uma modificação da rede 
eléctrica, para que a electricidade assim 
produzida possa entrar no sistema de 
distribuição.

Or. en

Justificação

Se se pretender aumentar a eficiência energética, é essencial explorar os picos de 
temperatura elevada para produzir, em primeiro lugar, energia mecânica e eléctrica, 
utilizando depois o calor residual para outras aplicações.
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Alteração apresentada por Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Alteração 65
Anexo III, nº 1, alínea b) bis (nova)

b bis) Melhorias do esqueleto e da estrutura 
dos edifícios, destinadas a garantir conforto 
no período estival com um consumo de 
energia nulo ou reduzido, tais como as 
tecnologias de controlo dos fluxos de calor 
e de radiação solar (melhor isolamento 
térmico das paredes, vidros com baixo nível 
de emissões e com controlo solar, telhados 
ventilados com barreiras para radiações), 
tecnologias para a conexão do edifício a 
fontes ambientais de baixa temperatura no 
Verão (solos ventilados através da 
circulação de ar ou de água, ventilação 
nocturna acompanhada de uma maior 
massa térmica).  

Melhorias do esqueleto e da estrutura dos 
edifícios destinadas a assegurar conforto 
no período invernal (paredes mais espessas, 
isolamento do telhado e da cave, caixilhos 
das janelas com um fraco coeficiente de 
transmissão e de infiltração, vidros com 
fraco nível de emissões);

Or. en

Justificação

Impõe-se promover a construção de edifícios que não consumam energias ou sejam fracos 
consumidores de energia, garantindo o mesmo conforto no Verão e no Inverso.

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 66
Anexo III, nº 2

2. Medidas horizontais elegíveis Suprimido
Podem ser consideradas elegíveis medidas 
horizontais orientadas, caso a poupança de 
energia possa ser claramente medida e 
verificada de acordo com as orientações 
estabelecidas no anexo IV da presente 
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directiva. Entre estas medidas contam-se:
- Regulamentação e impostos que tenham 
como principal objectivo reduzir o consumo 
final de energia;
- Normas e padrões que tenham como 
principal objectivo aumentar a eficiência 
energética dos produtos e serviços;

Or. en

Justificação

Embora algumas "medidas horizontais", tais como impostos sobre a energia, 
regulamentações, padrões e normas possam, desde que aplicadas correctamente, ter um 
efeito positivo sobre o consumo de energia, seria difícil - para não dizer impossível e, pelo 
menos, muito oneroso nalguns casos  - medir a poupança daí decorrentes. A supressão da 
referência às medidas horizontais permitirá, portanto, evitar uma duplicação com projectos 
concretos como os enumerados no ponto 1 do anexo III.


