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BREVE JUSTIFICAÇÃO 

A relatora entende que a proposta em apreço, relativa à eficiência na utilização final de 
energia e aos serviços energéticos, é um contributo importante para o combate às alterações 
climáticas e o reforço da tão desejada eficácia na utilização final da energia. Contudo, a 
proposta não tem em linha de conta as acções anteriormente desenvolvidas e não confere a 
devida flexibilidade aos Estados-Membros, para que eles sejam capazes de atingir os 
objectivos pretendidos. É indispensável a criação de um novo mercado para os serviços de 
energia e para tornar a eficiência energética uma parte integrante do mercado interno, mas os 
métodos propostos apenas servirão para frustrar os agentes actuantes no mercado. 

Os objectivos propostos de uma poupança global de 1% ao ano e de uma poupança específica 
de 1,5% ao ano no caso do sector público poderão ser fins a ter em conta ao nível de toda a 
União Europeia. Não obstante, se estes objectivos forem aplicados de modo uniforme em cada 
sector e em cada Estado-Membro, não conduzirão a resultados sustentáveis. A Comissão já 
procedeu à identificação de um número considerável de medidas de poupança eficazes do 
ponto de vista dos custos. A relatora propôs, por isso, um objectivo anual de 5% do potencial 
de medidas de poupança eficazes do ponto de vista dos custos, que constituirão um fardo 
igualmente distribuído por todos os sectores e por todos os Estados-Membros, muito embora, 
se tais medidas forem definidas como "medidas cujos custos não excedam os benefícios", elas 
não devam ser de todo o consideradas como um fardo. 

Na fase inicial, e para se criar um volume suficiente para esse tipo de serviços, poderia 
concordar-se, em teoria, com a criação de auditorias gratuitas no sector da energia, ainda que 
a recuperação das verbas dispendidas para o efeito a partir das tarifas da energia constituísse 
uma violação à legislação comunitária. O interesse dos consumidores que não colhem 
benefícios das referidas auditorias no sector da energia precisa de ser protegido, pelo que os 
Estados-Membros não deverão, por isso, ser encorajados a usar outros incentivos para criar 
uma procura de tais auditorias. 

A relatora propôs algumas alterações sobre a questão da energia no sector dos transportes. As 
empresas deste sector deveriam sujeitar-se à exigência da inclusão de informações relativas à 
poupança de energia e à ecologia nos materiais publicitários que utilizam. 

Pode também conseguir-se um impacto ecologicamente muito importante com a conversão de 
energia e a conversão de equipamentos que consomem energia. Por este motivo, a relatora 
propôs uma alteração destinada à abordagem específica deste tópico. 

A referência aos "instaladores de equipamento" está desactualizada, uma vez que eles 
alargaram a sua esfera de actividades: para além de se ocuparem das instalações, fazem 
também trabalho de manutenção, realizam inspecções, auditorias e certificações, para além de 
darem aconselhamento em matéria de utilização da energia. 

Embora compreenda a enorme importância desta temática, a relatora reitera a recomendação 
no sentido de que Comissão retire a proposta, a menos que os objectivos de poupança de 
energia se tornem mais flexíveis e as acções anteriormente desenvolvidas pelos 
Estados-Membros no quadro da eficiência na utilização final da energia sejam devidamente 
tidas em conta. 
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ALTERAÇÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório: 

Texto da Comissão1 

 

Alterações do Parlamento 

Alteração 1 
Considerando 11 

11. As empresas de distribuição de energia e 
de venda de energia a retalho podem 
contribuir para a melhoria da eficiência 
energética na Comunidade Europeia caso 
sejam comercializados serviços energéticos 
que integrem uma utilização final eficiente, 
nomeadamente no que diz respeito a 
conforto térmico, água quente para uso 
doméstico, refrigeração, iluminação e força 
motriz. Deste modo, para estas empresas 
torna-se mais estreita a ligação entre a 
maximização do lucro e a venda de serviços 
energéticos ao maior número possível de 
clientes, em lugar da venda a cada cliente da 
maior quantidade possível de energia. 

11. As empresas de distribuição de energia e 
de venda de energia a retalho podem 
contribuir para a melhoria da eficiência 
energética na Comunidade Europeia caso 
sejam comercializados serviços energéticos 
que integrem uma utilização final eficiente, 
nomeadamente no que diz respeito a 
conforto térmico, água quente para uso 
doméstico, refrigeração, iluminação e força 
motriz. Deste modo, para estas empresas 
torna-se mais estreita a ligação entre a 
maximização do lucro e a venda de serviços 
energéticos ao maior número possível de 
clientes, em lugar da venda a cada cliente da 
maior quantidade possível de energia. Tendo 
em vista a salvaguarda de uma completa 
igualdade de oportunidades para todos os 
fornecedores de serviços de energia, deve 
ser explicitamente proibida a concessão de 
subsídios cruzados às várias actividades 
levadas a cabo pelos fornecedores e pelos 
retalhistas do sector da energia. 

 

Alteração 2 
Artigo 2, nº 2 

2. Os Estados-Membros podem excluir do 
âmbito de aplicação da presente directiva as 
pequenas empresas distribuidoras ou as 
empresas de venda de energia a retalho. 

2. Os Estados-Membros podem criar 
disposições para o exercício de uma 
cláusula de exclusão parcial e voluntária 
das pequenas empresas distribuidoras ou das 
empresas de venda de energia a retalho do 

                                                 
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO. 
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âmbito de aplicação da presente directiva. 

Justificação 

Às pequenas empresas deve ser dado o ensejo de exercerem a cláusula de exclusão, mas, 
nesse caso, devem ficar abrangidas pela definição de "cliente final". 
 

Alteração 3 
Artigo 3, alínea f) 

f) “Cliente final”, o cliente final nos sectores 
doméstico, agrícola, comercial, público ou 
industrial (excluindo as instalações 
enumeradas no anexo I da Directiva 
2003/87/CE1 e as actividades industriais 
enumeradas no anexo I da Directiva 
1996/61/CE)2 e no sector dos transportes 
(excluindo meios de transporte nos sectores 
da aviação e da navegação marítima). 

f) “Cliente final”, o cliente final nos sectores 
doméstico, agrícola, comercial, público ou 
industrial (excluindo as instalações 
enumeradas no anexo I da Directiva 
2003/87/CE3 e as actividades industriais 
enumeradas no anexo I da Directiva 
1996/61/CE)4 e no sector dos transportes 
(excluindo meios de transporte nos sectores 
da aviação e da navegação marítima). Os 
pequenos distribuidores e as empresas de 
venda de energia a retalho que recorram à 
cláusula de exclusão prevista no nº 2 do 
artigo 2º são abrangidas por esta definição. 

Justificação 

Nenhum distribuidor deverá ficar fora do âmbito de aplicação da presente Directiva. Todos 
devem ser considerados clientes finais, se não distribuidores. 
 

Alteração 4 
Artigo 3, alínea a bis) (nova) 

  a bis). "Energia de rede": gás e 
electricidade, nos termos das Directivas 
2003/55/CE e 2003/54/CE. 

Justificação 

A presente alteração introduz uma clarificação acrescida. As obrigações da energia de rede 
devem aplicar-se ao gás e à electricidade no mercado interno, mas não, por exemplo, ao 
aquecimento e à refrigeração a nível distrital. 
                                                 
1 JO L 275 de 25.10.2003, p. 32-46. 
2 JO L 257 de 10.10.1996, p.26-40. 
3 JO L 275 de 25.10.2003, p. 32-46. 
4 JO L 257 de 10.10.1996, p.26-40. 
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Alteração 5 
Artigo 3, alínea o bis) (nova) 

  (o bis) "Sector público": órgãos dotados de 
uma autoridade de Estado; entidades 
públicas a nível nacional, regional ou local 
com a incumbência de prestação de 
serviços públicos; outros órgãos e serviços 
financiados total ou parcialmente pelo 
erário público. As empresas que funcionam 
segundo as regras do mercado e se regem 
pelo Direito privado e comercial não são 
abrangidas por esta definição. 

Justificação 

A definição de sector público varia de Estado-Membro para Estado-Membro. 
 

Alteração 6 
Artigo 3, alínea o ter) (nova) 

  o ter) "Medidas eficazes do ponto de vista 
dos custos": aquelas em que os custos não 
excedem os benefícios no âmbito de um 
horizonte temporal definido; nos casos em 
que são usados os custos sociais, a eficácia 
do ponto de vista dos custos deverá ser 
avaliada em função dos benefícios sociais. 

Justificação 

A presente alteração introduz uma clarificação acrescida. 
 

Alteração 7 
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 

2. O objectivo consistirá na poupança de 
uma quantidade anual de energia igual a 5% 
das medidas eficazes do ponto de vista dos 
custos. Estas serão especificadas em 
pormenor pelo Estado-Membro em causa e 
pela Comissão. 
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adoptadas para atingir este objectivo não 
devem exceder os benefícios delas 
resultantes. 

Justificação 

A fixação de um objectivo de 5% em relação às medidas eficazes do ponto de vista dos custos 
trata em pé de igualdade todos os Estados-Membros e todos os sectores, ao passo que 1% da 
energia distribuída é problemático para os sectores e as indústrias que já fizeram uso da 
maior parte do potencial de poupança. A Comissão identificou um número considerável de 
medidas eficazes do ponto de vista dos custos, que proporcionam uma poupança suficiente 
para cobrir o objectivo comunitário nos termos do Protocolo de Kyoto. Uma solução 
sustentável seria, por isso, a de identificar este potencial ao nível dos Estados-Membros e pôr 
anualmente em prática 5% do total. 
 

Alteração 8 
Artigo 4, nº 7 

7. Após a revisão desse objectivo e da 
primeira comunicação dos resultados, a 
Comissão analisará a necessidade de 
apresentação de uma proposta de directiva 
para fins de um maior desenvolvimento da 
abordagem de mercado em matéria de 
eficiência energética através de “certificados 
brancos”. 

7. Após a revisão desse objectivo e da 
primeira comunicação dos resultados, a 
Comissão analisará a necessidade de 
apresentação de uma proposta de directiva 
para fins de um maior desenvolvimento da 
abordagem de mercado em matéria de 
eficiência energética através de “certificados 
brancos” e da criação de uma moeda única 
para a economia do carbono, sempre que 
fique salvaguardada a possibilidade de 
troca de múltiplos certificados e 
autorizações. 

Justificação 

A pletora de certificados, créditos e autorizações gera problemas de compreensão e retarda a 
criação de uma verdadeira Economia do Carbono, indispensável para o combate às 
alterações climáticas. 
 

Alteração 9 
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 

Suprimido 
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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. 

Justificação 

Vide justificação da alteração relativa ao nº 2 do artigo 4º. 
 

Alteração 10 
Artigo 5, nº 4, parte introdutória 

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 2 do artigo 4º, 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: 

Justificação 

A presente alteração introduz uma clarificação acrescida e permite o aditamento de uma 
categoria de serviços objecto de contrato público com os custos decorrentes de um ciclo de 
vida curto. 
 

Alteração 11 
Artigo 5, nº 4, alínea b) 

b) Requisitos para a aquisição de 
equipamentos e veículos entre a gama de 
produtos energeticamente eficientes de cada 
categoria de equipamentos e veículos, 
utilizando, quando aplicável, a análise de 
minimização dos custos do ciclo de vida ou 
métodos comparáveis para garantir uma boa 

b) Sempre que não haja serviços 
disponíveis, os requisitos para a aquisição 
de produtos dotados de um consumo 
reduzido na posição de hibernação 
("standby") e outros equipamentos e 
veículos entre a gama de produtos 
energeticamente eficientes de cada categoria 
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relação custo-eficácia; de equipamentos e veículos, utilizando, 
quando aplicável, a análise de minimização 
dos custos do ciclo de vida ou métodos 
comparáveis para garantir uma boa relação 
custo-eficácia; 

 

Alteração 12 
Artigo 5, nº 4, alínea c) 

c) Requisitos para a aquisição de produtos 
com baixo consumo em modo de vigília 
utilizando, quando aplicável, a análise de 
minimização dos custos do ciclo de vida ou 
métodos comparáveis para garantir uma boa 
relação custo-eficácia; 

c) Requisitos para a contratação de serviços, 
utilizando, quando aplicável, a análise de 
minimização dos custos do ciclo de vida ou 
métodos comparáveis para garantir uma boa 
relação custo-eficácia; 

 

Alteração 13 
Artigo 6, parte introdutória 

Os Estados-Membros eliminarão todos os 
obstáculos à procura de serviços energéticos 
e garantirão que os distribuidores de energia 
e/ou as empresas de venda de energia a 
retalho que vendam electricidade, gás, calor 
à distância e/ou combustível para 
aquecimento: 

Os Estados-Membros eliminarão todos os 
obstáculos à procura de serviços energéticos 
e garantirão que os distribuidores de energia 
e/ou as empresas de venda de energia a 
retalho que vendam electricidade, gás, calor 
à distância e/ou combustível para 
aquecimento, bem como outras empresas 
que comercializem energia, na acepção do 
artigo 3º bis: 

Justificação 

Todas as formas de energia devem ser incluídas, tal como estipula a alínea a) do artigo 3º. 
 

Alteração 14 
Artigo 6, alínea a) 

a) integrem a oferta e promoção activa de 
serviços energéticos na distribuição e/ou 
venda de energia aos clientes, quer 
directamente quer através de outros 
fornecedores de serviços energéticos. As 
auditorias energéticas devem ser propostas 
gratuitamente aos seus clientes enquanto 

a) integrem a oferta e promoção activa de 
serviços energéticos na distribuição e/ou 
venda de energia aos clientes, quer 
directamente quer através de outros 
fornecedores de serviços energéticos. 
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5% destes não estiverem abrangidos por 
serviços energéticos. 

Justificação 

A segunda parte da alínea a) é suprimida, uma vez que constitui uma violação da legislação 
comunitária. 
 

Alteração 15 
Artigo 6, alínea b bis) (nova) 

  b bis) abster-se da realização de quaisquer 
actividades que possam impedir a livre 
formação dos preços da energia à custa da 
produção energeticamente eficiente de 
electricidade, designadamente, durante os 
períodos do dia de menor consumo, e 
garantir que as tarifas de transmissão e 
distribuição não tenham carácter 
discriminatório, reflictam os custos e 
apresentem uma estrutura estável. 

Justificação 

Esta nova alínea, inserida após a alínea b), visa impedir a ocorrência de situações em que a 
se recorre a uma produção menos ecológica de energia eléctrica com o objectivo de se obter 
lucros aleatórios ("windfall profits"). Essa possibilidade deve ser objecto de uma proibição, 
no interesse, tanto dos consumidores, como da ecologia. 
 

Alteração 16 
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 
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 

c) forneçam, caso estejam disponíveis, 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 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, 
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integridade e confidencialidade de 
informações comercialmente sensíveis. 

preservando simultaneamente a integridade e 
confidencialidade de informações 
comercialmente sensíveis. 

 

Alteração 17 
Artigo 10º, alínea b) 

b) os custos dos investimentos efectuados a 
nível da utilização final de energia por 
empresas de distribuição possam ser 
recuperados através da sua inclusão nas 
tarifas de distribuição, quando adequado, 
tendo em devida consideração a 
necessidade de garantir uma concorrência 
leal e condições equitativas para outros 
fornecedores de serviços energéticos. Pode 
ser permitida a recuperação dos custos em 
relação a custos incorridos no 
cumprimento de obrigações de serviço 
energético ao abrigo da alínea a) do artigo 
6º, desde que esses custos sejam 
considerados razoáveis e competitivos pela 
autoridade responsável. 

Suprimido 

Justificação 

Vide a justificação da alteração relativa à alínea a do artigo 6º. A alínea b) do artigo 10º 
viola a legislação comunitária em vigor. 
 

Alteração 18 
Artigo 12 

Os Estados-Membros garantirão a 
disponibilidade de regimes de auditoria 
energética independentes e de elevada 
qualidade destinados a identificar potenciais 
necessidades em matéria de medidas de 
eficiência energética e de outros serviços 
energéticos e a preparar a sua aplicação. As 
auditorias devem também ser 
disponibilizadas para instalações de pequena 
dimensão dos sectores doméstico e 
comercial e para instalações e empresas do 
sector industrial de pequena e média 
dimensão com custos de transacção 

Os Estados-Membros garantirão a 
disponibilidade de regimes de auditoria 
energética independentes e de elevada 
qualidade destinados a identificar potenciais 
necessidades em matéria de medidas de 
eficiência energética e de outros serviços 
energéticos e a preparar a sua aplicação. As 
auditorias devem também ser 
disponibilizadas para instalações de pequena 
dimensão dos sectores doméstico e 
comercial e para instalações e empresas do 
sector industrial de pequena e média 
dimensão com custos de transacção 
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comparativamente elevados. comparativamente elevados; sempre que 
possível, recorrer-se-á ao Sistema de 
Auditoria e Gestão no domínio da Energia 
(E2MAS). 

Justificação 

Deverá lançar-se mão a um instrumento elaborado especificamente para avaliar e optimizar 
a utilização de energia pelos clientes do sector comercial e industrial de média dimensão, 
para se alcançar uma abordagem harmonizada a nível comunitário. 
 

Alteração 19 
Artigo 12 bis (novo) 

  Artigo 12º bis 
 Disposições para o sector dos transportes 

 Mutatis mutandis, os artigos 6º a 9º, 11º e 
12º aplicar-se-ão ao sector dos transportes. 

 Designadamente, os Estados-Membros 
certificar-se-ão de que todas as empresas de 
refinaria de combustível, de distribuição 
e/ou de abastecimento retalhista: 

 – se abstenham de utilizar material 
comercial susceptível de impedir poupanças 
de energia; e  

 – incluam as informações referidas nas 
alíneas d) e e) do n.º 3 do artigo 3º em todos 
os respectivos materiais comerciais. 

Justificação 

A proposta da Comissão não é suficientemente explícita em relação ao sector dos 
transportes, embora ele seja a mais importante fonte em crescimento de emissões de gases 
com efeito de estufa na Comunidade. 
 

Alteração 20 
Artigo 12 ter (novo) 

  Artigo 12º ter 
 Conversão de energia e de equipamento 

que consome energia 
 No máximo dois anos após a aprovação da 
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presente Directiva, a Comissão procederá a 
uma avaliação do modo como o grau de 
eficiência energética poderá ser melhorado 
por intermédio da conversão de fontes de 
energia e de tipos de instalações, tais como 
a passagem de caldeiras individuais para 
um sistema de aproveitamento do calor 
residual da cogeração para o aquecimento 
doméstico ("district heating"), ou a 
passagem de uma fonte de energia baseada 
nos combustíveis fósseis para uma fonte de 
energia renovável. 

 A referida avaliação será utilizada como 
um instrumento suplementar, para que os 
Estados-Membros desenvolvam um maior 
potencial de poupança e usufruam de 
benefícios ecológicos, ao atingirem os seus 
objectivos em matéria de objectivos de 
poupança. 

Justificação 

A conversão da energia e de equipamento que consome energia tem um enorme potencial de 
poupança de energia. Esta avaliação ajudará os Estados-Membros da União Europeia a 
levarem a cabo iniciativas em matéria de eficiência também nesta área, a fim de explorar 
convenientemente o respectivo potencial. 
 

Alteração 21 
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, caso 
apresentem uma boa relação 
custo-eficácia, que reflictam com exactidão 
o consumo real de energia do cliente e, no 
caso do consumo de electricidade, o 
respectivo período de utilização; 

Justificação 

A presente alteração proporciona uma clarificação indispensável. Vide também a justificação 
à alteração 4, referente ao artigo 3º, sobre a definição de "energia de rede". 
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Alteração 22 
Artigo 13, nº 3, parte introdutória 

3. Os Estados-Membros garantirão que: 3. Os Estados-Membros garantirão que: 

todos os distribuidores e/ou empresas de 
venda de energia a retalho disponibilizem 
aos clientes finais as informações a seguir 
indicadas, integradas ou anexadas em 
facturas, contratos, transacções, recibos em 
estações de distribuição e material 
promocional: 

todos os distribuidores e/ou empresas de 
venda de energia a retalho disponibilizem 
aos clientes finais, de forma clara e 
compreensível, as informações a seguir 
indicadas, integradas ou anexadas em 
facturas, contratos, transacções, recibos em 
estações de distribuição, extractos bancários 
e material promocional: 

 
 

Alteração 23 
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 período anterior e /ou no 
mesmo período do ano anterior, sob a forma 
de um gráfico, recorrendo, sempre que tal 
se revelar apropriado, a uma correcção 
para os graus-dias; 

Justificação 

Poderá ser necessário ter em conta as condições meteorológicas. Por vezes, também poderá 
ser mais adequada a comparação com os períodos imediatamente anteriores, uma vez que os 
mesmos períodos do ano anterior poderão parecer demasiado recuados para que se retenha 
as mudanças de comportamento. 
 

Alteração 24 
Artigo 13, nº 3, alínea c) 

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

c) Comparações com um utilizador médio de 
energia, normalizado ou aferido, da mesma 
categoria e com um utilizador médio de 
energia, normalizado ou aferido, da 
categoria de substituição ecologicamente 
mais eficiente; 
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Justificação 

A presente alteração visa proporcionar aos consumidores informação sobre a melhor 
categoria alternativa. 
 

Alteração 25 
Artigo 13, nº 3, alínea d) 

d) Impacto ambiental, como o relativo ao 
CO2, da energia distribuída ou vendida para 
consumo; 

d) Impacto ambiental, como o relativo ao 
CO2, da energia distribuída ou vendida para 
consumo, incluindo comparações com um 
objectivo per capita. Tal informação 
deverá conter descrições em separado do 
impacto das escolhas dos consumidores 
(por exemplo, ao nível da poupança) e do 
impacto das escolhas dos distribuidores 
(por exemplo, ao nível da conversão de 
combustíveis);  

Justificação 

A presente alteração visa proporcionar uma informação comparativa sobre o aumento do 
CO2 a nível individual vs. o objectivo per capita. Poderá vir a ser igualmente necessário 
separar as escolhas dos consumidores do comportamento dos distribuidores. 
 

Alteração 26 
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, perfis comparativos 
de utilizadores finais, bem como 
especificações técnicas de equipamentos 
consumidores de energia, incluindo o 
eventual equipamento de factor 4 
disponível no mercado. 
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Justificação 

O "factor 4" designa as novas tecnologias que estão actualmente a ser comercializadas com o 
objectivo da poupança de energia, dotadas de uma eficiência e de um rendimento superiores 
para um menor consumo de energia. 
 

Alteração 27 
Artigo 13, nº 3 bis (novo) 

  3 bis. Para os propósitos do presente artigo, 
os Estados-Membros procederão à 
compilação e ao processamento da 
informação reunida nos termos da alínea c) 
do artigo 6º, bem como de qualquer outra 
informação necessária, pondo-a à 
disposição, de forma gratuita, de todos os 
distribuidores de energia, retalhistas e/ou 
prestadores de serviços no domínio 
energético. 

 
 

Alteração 28 
Artigo 14, nº 3 bis (novo) 

  3 bis. No máximo dois anos após a 
aprovação da presente Directiva, a 
Comissão publicará uma avaliação dos 
impactos na relação custo-benefício, 
analisando as articulações das normas, dos 
regulamentos e das políticas comunitárias 
com as medidas referentes à eficiência na 
utilização final de energia. 

 

Alteração 29 
Anexo III, ponto 1, alínea d) 

d) Iluminação (por exemplo, novas lâmpadas 
e balastros com bom rendimento, sistemas 
digitais de comando, etc.); 

d) Iluminação (por exemplo, novas lâmpadas 
e balastros com bom rendimento, sistemas 
digitais de comando, utilização de 
detectores de movimento em vez da 
iluminação 24 horas por dia em edifícios 
comerciais, etc.); 
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Alteração 30 
Anexo III, ponto 1, alínea g) 

g) Processos de fabrico de produtos (por 
exemplo, utilização mais eficiente de ar 
comprimido, condensadores, comutadores e 
válvulas, utilização de sistemas automáticos 
e integrados, modos de vigília eficientes, 
etc.); 

g) Processos de fabrico de produtos (por 
exemplo, utilização mais eficiente de ar 
comprimido, condensadores, comutadores e 
válvulas, utilização de sistemas automáticos 
e integrados, modos de vigília eficientes, 
etc.); um raciocínio orientado para o ciclo 
de vida dos produtos e os processos de 
informação vocacionados para o fabrico de 
produtos em cadeias de produção e em 
regime de subcontratação, designadamente, 
de pequenas e médias empresas; 

 

Alteração 31 
Anexo III, ponto 1, alínea k), travessão 6 bis (novo) 

  - políticas e medidas que promovam a 
utilização de transportes públicos. 

 

Alteração 32 
Anexo III, ponto 1, nº 1, travessão 4 bis (novo) 

  - sistemas inteligentes de portagem para os 
transportes privados, estabelecidos em 
função da inclusão dos custos externos e 
capazes de, por essa via, optimizarem a 
utilização do sistema viário. 

 

Alteração 33 
Anexo III, ponto 2, travessão 3 bis (novo) 

  - medidas de eficiência ao nível dos 
serviços e da administração pública que 
melhorem directamente a eficiência na 
utilização da energia, bem como medidas, 
por exemplo, no domínio das aplicações 
informáticas, que reduzam indirectamente 
o consumo de energia. 
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