
AM\768653PT.doc PE420.139v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2008/0223(COD)

23.2.2009

ALTERAÇÕES
51 - 205

Projecto de relatório
Silvia-Adriana Ţicău
(PE418.275v01-00)

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu  e do Conselho relativa ao 
desempenho energético dos edifícios (Reformulação

Proposta de directiva
(COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))



PE420.139v01-00 2/108 AM\768653PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\768653PT.doc 3/108 PE420.139v01-00

PT

Alteração 51
Herbert Reul

Proposta de directiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
n.º 1 do seu artigo 175.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente, o 
artigo 95.º e o n.º 1 do artigo 175.º,

Or. de

Justificação

Adaptação necessária, por razões de harmonização. 

Alteração 52
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
n.º 1 do seu artigo 175.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
n.º 1 do seu artigo 175.°, bem como o seu 
artigo 95.º, em conjugação com os artigos 
3.º, 4.º e 5.º e os Anexos I e II,

Or. en

Justificação

A Directiva 2002/91/CE relativa ao desempenho energético dos edifícios, a seguir 
denominada Directiva “EPBD”, carece de uma dupla base jurídica, para utilizar com 
proveito as novas tecnologias, ou integrá-las em larga escala na economia. A actual EPBD 
permite a existência de mercados individualizados na Europa, sempre que diferentes métodos 
de cálculo e múltiplos requisitos de inspecção impeçam os fabricantes de comercializar 
produtos compatíveis em toda a UE. Afigura-se, pois, necessário que a introdução à escala 
europeia de um único método de cálculo com variáveis objectivas tenha em conta as 
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diferenças climáticas a nível regional, com base numa abordagem adaptada ao mercado 
único (artigo 95.º).

Alteração 53
Paul Rübig

Proposta de directiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
n.º 1 do seu artigo 175.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
n.º 1 do seu artigo 175.°, bem como o seu 
artigo 95.º, em conjugação com os artigos 
3.º e 4.º e os Anexos I e II,

Or. en

Justificação

Deve evitar-se a duplicação da legislação aplicável aos edifícios e materiais de construção, 
uma vez que estes estão sujeitos a uma legislação complexa, ao abrigo da qual todos os 
aspectos da rotulagem energética já estão, ou serão em breve, abrangidos.

Os materiais de construção são sempre considerados em relação com os trabalhos de 
construção em que vão ser aplicados. O desempenho de um material num edifício depende da 
forma como é aplicado. O desempenho inclui os aspectos da eficiência em termos de 
segurança, da eficiência ambiental, da eficiência mecânica, da eficiência em termos de 
incêndio e da eficiência energética do sistema. Contudo, quando mal aplicados, estes 
materiais perdem a sua eficiência.

Alteração 54
Adam Gierek

Proposta de directiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
n.º 1 do seu artigo 175.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
n.º 1 do seu artigo 175.º, bem como o seu 
artigo 95.º, em conjugação com os artigos 
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3.º e 4.º e os Anexos I e II da presente 
Directiva,

Or. pl

Justificação

A eficiência energética desempenha um papel importante na política ambiental. A Directiva 
EPBD carece de uma dupla base jurídica, para utilizar com proveito as novas tecnologias, ou 
integrá-las em larga escala na economia. Este facto permitirá alcançar o objectivo da 
redução do consumo energético e das emissões de gases nocivos. Haverá, pois, que, em 
conformidade com isto, introduzir na Europa um método de cálculo único, com variáveis 
objectivas, baseado na política do mercado interno (artigo 95.º) e que tenha em conta a 
existência de diferenças climáticas a nível regional. Poderão ser feitas eficazes poupanças de 
energia mediante a promoção do conceito de mercado interno.

Alteração 55
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A redução do consumo de energia no 
sector dos edifícios constitui uma parte 
importante do pacote de medidas 
necessárias para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa e cumprir o 
Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas, bem como outros 
compromissos, assumidos a nível europeu 
e internacional, de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa para além de 
2012. Tem também um importante papel a 
desempenhar na promoção da segurança do 
aprovisionamento energético, na promoção 
do desenvolvimento tecnológico e na 
criação de oportunidades de emprego e 
desenvolvimento regional, especialmente 
em zonas rurais.

(3) Dado que o sector dos edifícios é 
responsável por 40% do consumo 
energético da UE, a redução do consumo 
de energia no sector dos edifícios constitui 
uma parte importante do pacote de medidas 
necessárias para reduzir a dependência 
energética da UE e as emissões de gases 
com efeito de estufa. A par de uma maior 
utilização de energias renováveis, as 
medidas tomadas para reduzir o consumo 
de energia a nível comunitário permitirão 
que a UE cumpra o Protocolo de Quioto à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas (UNFCCC) e 
o seu compromisso a longo prazo de 
manter o aquecimento global abaixo dos 
2ºC. A redução do consumo de energia e 
uma maior utilização da energia 
renovável têm também um importante 
papel a desempenhar na promoção da 
segurança do aprovisionamento energético, 
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na promoção do desenvolvimento 
tecnológico e na criação de oportunidades 
de emprego e desenvolvimento regional, 
especialmente em zonas rurais.

Or. en

Alteração 56
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A redução do consumo de energia no 
sector dos edifícios constitui uma parte 
importante do pacote de medidas 
necessárias para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa e cumprir o 
Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas, bem como outros 
compromissos, assumidos a nível europeu 
e internacional, de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa para além de 
2012. Tem também um importante papel a 
desempenhar na promoção da segurança do 
aprovisionamento energético, na promoção 
do desenvolvimento tecnológico e na 
criação de oportunidades de emprego e 
desenvolvimento regional, especialmente 
em zonas rurais.

(3) A redução do consumo de energia e a 
utilização de energias renováveis no sector 
dos edifícios constituem uma parte 
importante do pacote de medidas 
necessárias para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa e cumprir o 
Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas (UNFCCC), bem como o 
compromisso da Comunidade de reduzir 
em, pelo menos, 20% as emissões globais 
de gases com efeito de estufa até 2020, por 
comparação com os níveis de 1990, ou em 
30%, em caso de acordo internacional. A 
redução do consumo de energia e uma 
maior utilização das energias renováveis 
têm também um importante papel a 
desempenhar na promoção da segurança do 
aprovisionamento energético, na promoção 
do desenvolvimento tecnológico e na 
criação de oportunidades de emprego e 
desenvolvimento regional, especialmente 
em zonas rurais.

Or. en

Justificação

A presente directiva trata do "desempenho energético" dos edifícios. Contudo, a directiva 
existente apenas define o "desempenho" como procura, ignorando o lado importante da 
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oferta. Assim, a actual reformulação da EPBD deveria melhorar a situação, ligando o 
desempenho a melhorias da eficiência energética e a fontes de energia renováveis. Para além 
disso, por uma questão de coerência com outra legislação recente da UE e em prol de uma 
maior exactidão, é necessário incluir os objectivos da Comunidade em matéria de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa. 

Alteração 57
Adam Gierek

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A redução do consumo de energia no 
sector dos edifícios constitui uma parte 
importante do pacote de medidas 
necessárias para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa e cumprir o 
Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas, bem como outros 
compromissos, assumidos a nível europeu 
e internacional, de redução das emissões de
gases com efeito de estufa para além de 
2012. Tem também um importante papel a 
desempenhar na promoção da segurança do 
aprovisionamento energético, na promoção 
do desenvolvimento tecnológico e na 
criação de oportunidades de emprego e 
desenvolvimento regional, especialmente 
em zonas rurais.

(3) A redução do consumo específico de 
energia no sector dos edifícios por meio de 
uma mais eficiente utilização da energia 
constitui uma parte importante do pacote 
de medidas necessárias para reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
cumprir o Protocolo de Quioto à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas, bem como 
outros compromissos, assumidos a nível 
europeu e internacional, de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
para além de 2012. A redução do consumo 
específico de energia tem também um 
importante papel a desempenhar na 
promoção da segurança do 
aprovisionamento energético, na inovação 
das tecnologias energéticas, na promoção 
do desenvolvimento tecnológico, na 
programação dos investimentos e na 
criação de oportunidades de emprego e 
desenvolvimento regional.

Or. pl

Justificação

Uma utilização mais eficaz da energia reduzirá o consumo específico de energia, que é algo 
que não se aplica unicamente às zonas rurais
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Alteração 58
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Conselho Europeu de Março de 2007 
sublinhou a necessidade de aumentar a 
eficiência energética na Comunidade a fim 
de alcançar o objectivo de redução de 20% 
do consumo comunitário de energia até 
2020 e apelou a uma aplicação rápida e 
completa das prioridades estabelecidas na 
Comunicação da Comissão “Plano de 
Acção para a Eficiência Energética: 
Concretizar o Potencial”. Este Plano de 
Acção identificou o potencial significativo 
de economia de energia em condições 
economicamente rentáveis no sector dos 
edifícios. O Parlamento Europeu, na sua 
resolução de 31 de Janeiro de 2008, apelou 
ao reforço das disposições da Directiva 
2002/91/CE.

(5) O Conselho Europeu de Março de 2007 
sublinhou a necessidade de aumentar a 
eficiência energética na Comunidade a fim 
de alcançar o objectivo de redução de 20% 
do consumo comunitário de energia até 
2020 e apelou a uma aplicação rápida e 
completa das prioridades estabelecidas na 
Comunicação da Comissão “Plano de 
Acção para a Eficiência Energética: 
Concretizar o Potencial”. Este Plano de
Acção identificou o potencial significativo 
de economia de energia em condições 
economicamente rentáveis no sector dos 
edifícios. O Parlamento Europeu, na sua 
resolução de 31 de Janeiro de 2008, apelou 
ao reforço das disposições da Directiva 
2002/91/CE e solicitou repetidamente, 
pela última vez por ocasião da sua 
resolução sobre a Segunda Análise 
Estratégica da Política Energética, que se 
torne vinculativo o objectivo de 20% de 
eficiência energética em 2020. Além disso, 
a Decisão n.º .../2009/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho sobre partilha de 
esforços, para a qual a eficiência 
energética do sector dos edifícios será 
crucial, fixa objectivos nacionais 
vinculativos para a redução das emissões 
de CO2 fora do âmbito dos ETS e a 
Directiva 2009/.../CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho sobre a promoção 
de energia proveniente de fontes 
renováveis apela à promoção da eficiência 
energética no contexto do objectivo 
vinculativo de as energias renováveis 
representarem 20% do consumo total de 
energia da UE até 2020.

Or. en
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Alteração 59
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

  5-A. O Conselho Europeu de Março de 
2007 reafirmou o empenhamento da 
Comunidade no desenvolvimento das 
energias renováveis, subscrevendo um 
objectivo obrigatório de 20% de energias 
renováveis até 2020. A Directiva 
2009/.../CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à promoção do uso de 
energia proveniente de fontes renováveis 
estabelece um quadro comum para o 
fomento das energias renováveis.  O 
referido diploma sublinha a necessidade 
de se incorporar um factor ligado às 
energias renováveis na consecução dos 
requisitos mínimos de desempenho 
energético, ao abrigo da Directiva 
2002/91/CE, a fim de acelerar a definição 
dos níveis mínimos para a utilização de 
energia proveniente de fontes renováveis 
nos edifícios.

Or. en

Justificação

A Directiva 2009 /(...)/ CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à promoção do 
uso de energia proveniente de fontes renováveis exige a utilização de níveis mínimos de 
energia renovável no sector da construção até 2015 e impõe, para além disso, a 
incorporação de um factor ligado às energias renováveis na Directiva EPBD.
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Alteração 60
Adam Gierek

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) É necessário instituir acções mais 
concretas, com vista a materializar o 
grande potencial não consumado de 
economias de energia nos edifícios e
reduzir as grandes diferenças entre os 
Estados-Membros no que respeita aos 
resultados neste sector.

(7) É necessário instituir acções mais 
concretas nos planos técnico e jurídico, 
com vista a materializar o grande potencial 
não consumado de economias de energia 
em cada um dos edifícios existentes e em 
cada um dos condomínios que integrem 
habitações sob diferentes formas de 
propriedade, com vista a reduzir as 
grandes diferenças entre os Estados-
-Membros no que respeita aos resultados 
neste sector.

Or. pl

Justificação

As poupanças de energia propostas abrangem um leque muito vasto de diferentes tipos de 
edifícios, desde os edifícios dispersos de pequenas dimensões até às grandes construções em 
altura, incluindo condomínios constituídos por prédios com essas tipologias, cujas formas de 
propriedade, muito diversas, podem causar dificuldades no plano jurídico. Por exemplo, num 
mesmo edifício, alguns andares podem ser detidos pelas pessoas que neles habitam, outros 
podem pertencer a uma cooperativa de habitação, outros ainda podem estar na posse legal 
de outras pessoas singulares ou colectivas. Em qualquer projecto de renovação, a 
participação dos diferentes tipos de proprietários no investimento que é necessário fazer é 
um problema de difícil resolução.

Alteração 61
Adam Gierek

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base numa 
metodologia, que poderá ser diferenciada 
a nível nacional e  regional, e  que 

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base num método 
de cálculo único e harmonizado a nível 
europeu, com variáveis objectivas e que 
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integre, para além das características
térmicas, outros factores com influência 
crescente, como as instalações de 
aquecimento e ar condicionado, a 
aplicação de fontes de energia renováveis, 
elementos de aquecimento e 
arrefecimento passivo, sombra, qualidade 
do ar interior, luz natural adequada  e a 
concepção dos próprios edifícios. A 
metodologia para o cálculo do 
desempenho energético não deve basear-
-se só na estação do ano em que é 
necessário aquecimento mas abranger 
também o desempenho energético anual 
do edifício. 

tenha na devida conta as diferenças 
climáticas existentes a nível regional.

Or. pl

Justificação

As leis da física são as mesmas em toda a Europa. A nível local, só são relevantes os 
parâmetros objectivos, tais como a exposição solar ou o número de dias nos quais se atinge 
uma determinada temperatura. Ora, este tipo de dados já foi harmonizado a nível europeu.
As actuais medidas de execução, baseadas em modelos de cálculo diferentes, constituem uma 
barreira de facto ao comércio, não só entre os Estados-Membros, mas também entre as 
regiões. A escolha de uma metodologia única permitirá a realização de comparações a todos 
os níveis e eliminará a confusão existente ao abrigo da actual Directiva EPBD.

Alteração 62
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base numa 
metodologia, que poderá ser diferenciada 
a nível nacional e regional, e que integre,
para além das características térmicas, 
outros factores com influência crescente, 
como as instalações de aquecimento e ar 
condicionado, a aplicação de fontes de 
energia renováveis, elementos de 

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base num método 
de cálculo harmonizado a nível 
comunitário, com objectivos distintos que 
tenham em conta as diferenças climáticas 
existentes entre os vários países, para além 
das características térmicas, e outros 
factores com influência crescente, como as 
instalações de aquecimento e ar 
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aquecimento e arrefecimento passivo, 
sombra, qualidade do ar interior, luz 
natural adequada e a concepção dos 
próprios edifícios. A metodologia para o 
cálculo do desempenho energético não 
deve basear-se só na estação do ano em 
que é necessário aquecimento mas 
abranger também o desempenho energético 
anual do edifício. A metodologia para o 
cálculo do desempenho energético não 
deve basear-se só na estação do ano em 
que é necessário aquecimento mas 
abranger também o desempenho energético 
anual do edifício.

condicionado, a aplicação de fontes de 
energia renováveis, elementos de 
aquecimento e arrefecimento passivo, 
sombra, qualidade do ar interior, luz 
natural adequada e a concepção dos 
próprios edifícios. A metodologia para o 
cálculo do desempenho energético não 
deve basear-se só na estação do ano em 
que é necessário aquecimento mas 
abranger também o desempenho energético 
anual do edifício. A metodologia para o 
cálculo do desempenho energético não 
deve basear-se só na estação do ano em 
que é necessário aquecimento mas 
abranger também o desempenho energético 
anual do edifício.

Or. it

Justificação

A metodologia de cálculo deve ser harmonizada a nível comunitário.

Alteração 63
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base numa
metodologia, que poderá ser diferenciada 
a nível nacional e  regional, e  que integre, 
para além das características  térmicas, 
outros factores com influência crescente, 
como as instalações de aquecimento e ar 
condicionado, a aplicação de fontes de 
energia renováveis, elementos de 
aquecimento e arrefecimento passivo, 
sombra, qualidade do ar interior, luz 
natural adequada  e a concepção dos 
próprios edifícios. A metodologia para o 
cálculo do desempenho energético não 

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base num método 
de cálculo único a nível europeu, com 
variáveis objectivas que tenham em conta 
as diferenças climáticas regionais, e  que 
integre, para além das características
térmicas, outros factores com influência 
crescente, como as instalações de 
aquecimento, ventilação e ar condicionado, 
a aplicação de fontes de energia 
renováveis, elementos de aquecimento e 
arrefecimento passivo, sombra, luz natural 
adequada e a concepção dos próprios 
edifícios. A metodologia para o cálculo do 
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deve basear-se só na estação do ano em 
que é necessário aquecimento mas 
abranger também o desempenho energético 
anual do edifício.

desempenho energético não deve basear-se 
só na estação do ano em que é necessário 
aquecimento mas abranger também o 
desempenho energético anual do edifício. 

Or. en

Justificação

As leis da física são universais. A nível local, só os parâmetros objectivos, tais como a 
insolação e os chamados graus-dias, são relevantes, estando os dados já normalizados a 
nível europeu. As actuais medidas de aplicação com modelos de cálculo diferentes 
constituem, de facto, um obstáculo ao comércio. Um método único irá permitir comparações 
a todos os níveis.

A "qualidade do ar interior" não é um factor activo. A referência aos sistemas de 
"ventilação" reflecte melhor este parâmetro e ajuda a diferenciar os sistemas de ar 
condicionado dos sistemas de ventilação.

Alteração 64
Peter Liese, Ján Hudacký

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base numa 
metodologia, que poderá ser diferenciada 
a nível nacional e  regional, e que integre, 
para além das características  térmicas, 
outros factores com influência crescente, 
como as instalações de aquecimento e ar 
condicionado, a aplicação de fontes de 
energia renováveis, elementos de 
aquecimento e arrefecimento passivo, 
sombra, qualidade do ar interior, luz 
natural adequada  e a concepção dos 
próprios edifícios.  A metodologia para o 
cálculo do desempenho energético não 
deve basear-se só na estação do ano em 
que é necessário aquecimento mas 
abranger também o desempenho energético 
anual do edifício. 

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base numa 
metodologia única, tal como a que é 
estabelecida, por exemplo, na EN 15193, 
"Desempenho Energético dos Edifícios -
Requisitos Energéticos para Sistemas de  
Iluminação", que integre, para além das 
características  térmicas, outros factores 
com influência crescente, como as 
instalações de aquecimento e ar 
condicionado, os sistemas de iluminação, 
a aplicação de fontes de energia 
renováveis, elementos de aquecimento e 
arrefecimento passivo, sombra, qualidade 
do ar interior, sistemas de medição 
monitorização e controlo da luz natural 
adequada e a concepção dos próprios 
edifícios. A metodologia para o cálculo do 
desempenho energético não deve basear-se 
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só na estação do ano em que é necessário 
aquecimento mas abranger também o 
desempenho energético anual do edifício. 
A metodologia deveria ter em 
consideração normas europeias 
obrigatórias, tais como a EN 15193 
"Desempenho Energético dos Edifícios -
Requisitos Energéticos para Sistemas de  
Iluminação".

Or. en

Alteração 65
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base numa 
metodologia, que poderá ser diferenciada 
a nível nacional e  regional, e  que integre, 
para além das características  térmicas, 
outros factores com influência crescente, 
como as instalações de aquecimento e ar 
condicionado, a aplicação de fontes de 
energia renováveis, elementos de 
aquecimento e arrefecimento passivo, 
sombra, qualidade do ar interior, luz 
natural adequada  e a concepção dos 
próprios edifícios.  A metodologia para o 
cálculo do desempenho energético não 
deve basear-se só na estação do ano em 
que é necessário aquecimento mas 
abranger também o desempenho energético 
anual do edifício. 

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base numa 
metodologia harmonizada que integre, 
para além das características  térmicas, 
outros factores com influência crescente, 
como as instalações de aquecimento e ar 
condicionado, a aplicação de fontes de 
energia renováveis, elementos de 
aquecimento e arrefecimento passivo, 
sombra, qualidade do ar interior, luz 
natural adequada  e a concepção dos 
próprios edifícios. A metodologia para o 
cálculo do desempenho energético não 
deve basear-se só na estação do ano em 
que é necessário aquecimento mas 
abranger também o desempenho energético 
anual do edifício. Dever-se-á recorrer à 
normalização europeia, nos termos do 
mandato M/343, de modo a prevenir o 
risco de fragmentação do mercado no 
interior da União Europeia.

Or. de
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Justificação

A proposta da Comissão daria azo à fragmentação do mercado. Haveria que definir uma 
norma europeia, a fim de permitir o estabelecimento de comparações.

Alteração 66
Jan Březina

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base numa 
metodologia, que poderá ser diferenciada a 
nível nacional e  regional, e que integre, 
para além das características  térmicas, 
outros factores com influência crescente, 
como as instalações de aquecimento e ar 
condicionado, a aplicação de fontes de 
energia renováveis, elementos de 
aquecimento e arrefecimento passivo, 
sombra, qualidade do ar interior, luz 
natural adequada  e a concepção dos 
próprios edifícios. A metodologia para o 
cálculo do desempenho energético não 
deve basear-se só na estação do ano em 
que é necessário aquecimento mas 
abranger também o desempenho energético 
anual do edifício. 

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base numa 
metodologia, que poderá ser diferenciada a 
nível nacional e  regional, e  que integre, 
para além das características  térmicas, 
outros factores com influência crescente, 
como as instalações de aquecimento, 
arrefecimento e ventilação, recuperação 
de calor, controlo dos locais, aplicação de 
fontes de energia renováveis, elementos de 
aquecimento e arrefecimento passivo, 
sombra, qualidade do ar interior, luz 
natural adequada  e a concepção dos 
próprios edifícios. A metodologia para o 
cálculo do desempenho energético não 
deve basear-se só na estação do ano em 
que é necessário aquecimento mas 
abranger também o desempenho energético 
anual do edifício.

Or. en

Justificação

A recuperação de calor, o controlo dos locais e a ventilação são elementos essenciais para 
melhorar a eficiência energética dos edifícios. Por conseguinte, estes factores deverão ser 
tidos em conta nos requisitos do desempenho energético dos edifícios. 

Para assegurar a coerência com a expressão "sistema de aquecimento", recomenda-se o usio 
da expressão "sistema de arrefecimento", em vez de "ar condicionado". É melhor, para além 
disso, que nos centremos em "funções", e não em tecnologias, porque há um número cada vez 
maior de sistemas multifuncionais no mercado. Por exemplo, a maior parte dos aparelhos de 
ar condicionado têm uma função aquecimento e algumas bombas de calor têm uma função 
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arrefecimento.

Alteração 67
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base numa 
metodologia, que poderá ser diferenciada a 
nível nacional e  regional, e  que integre, 
para além das características  térmicas, 
outros factores com influência crescente, 
como as instalações de aquecimento e ar 
condicionado, a aplicação de fontes de 
energia renováveis, elementos de 
aquecimento e arrefecimento passivo, 
sombra, qualidade do ar interior, luz 
natural adequada e a concepção dos 
próprios edifícios. A metodologia para o 
cálculo do desempenho energético não 
deve basear-se só na estação do ano em 
que é necessário aquecimento mas 
abranger também o desempenho energético 
anual do edifício. 

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base numa 
metodologia, que poderá ser diferenciada a 
nível nacional e regional, e que integre, 
para além das características térmicas, 
outros factores com influência crescente, 
como as instalações de aquecimento e ar 
condicionado, a aplicação de fontes de 
energia renováveis, elementos de 
aquecimento e arrefecimento passivo, 
sombra, qualidade do ar interior, luz 
natural adequada, a utilização dos 
materiais de isolamento com os melhores 
desempenhos e a concepção dos próprios 
edifícios. A metodologia para o cálculo do 
desempenho energético não deve basear-se 
só na estação do ano em que é necessário 
aquecimento mas abranger também o 
desempenho energético anual do edifício.

Or. en

Justificação

A importância dos materiais de isolamento com melhores desempenhos parece ter sido 
esquecida na presente Directiva e deveria ser um dos principais elementos a ter em conta no 
momento da realização dos cálculos de eficiência energética. 
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Alteração 68
Paul Rübig

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base numa 
metodologia, que poderá ser diferenciada 
a nível nacional e  regional, e que integre, 
para além das características  térmicas, 
outros factores com influência crescente, 
como as instalações de aquecimento e ar 
condicionado, a aplicação de fontes de 
energia renováveis, elementos de 
aquecimento e arrefecimento passivo, 
sombra, qualidade do ar interior, luz 
natural adequada  e a concepção dos 
próprios edifícios. A metodologia para o 
cálculo do desempenho energético não 
deve basear-se só na estação do ano em 
que é necessário aquecimento mas 
abranger também o desempenho energético 
anual do edifício. 

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base numa 
metodologia que integre, para além das 
características  térmicas, outros factores 
com influência crescente, como as 
instalações de aquecimento, ventilação e ar 
condicionado, os sistemas de iluminação, 
a aplicação de fontes de energia 
renováveis, elementos de aquecimento e 
arrefecimento passivo, sombra, qualidade 
do ar interior, luz natural adequada  e a 
concepção dos próprios edifícios. A 
metodologia para o cálculo do desempenho 
energético não deve basear-se só na 
estação do ano em que é necessário 
aquecimento mas abranger também o 
desempenho energético anual do edifício.

Or. en

Justificação

A metodologia utilizada para a determinação do desempenho energético dos edifícios deveria 
ser clara, comum e baseada em normas europeias harmonizadas (CEN). Esse facto 
proporcionaria uma melhor harmonização do sector da construção de edifícios e a uma 
comparabilidade da eficiência energética dos edifícios em toda a UE. 

A referência a "ventilação" ajuda a diferenciar os sistemas de ar condicionado e os sistemas 
de ventilação, que, na maioria dos edifícios residenciais, são sistemas separados.
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Alteração 69
Dominique Vlasto

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base numa 
metodologia, que poderá ser diferenciada a 
nível nacional e  regional, e  que integre, 
para além das características  térmicas, 
outros factores com influência crescente, 
como as instalações de aquecimento e ar 
condicionado, a aplicação de fontes de 
energia renováveis, elementos de 
aquecimento e arrefecimento passivo, 
sombra, qualidade do ar interior, luz 
natural adequada  e a concepção dos 
próprios edifícios. A metodologia para o 
cálculo do desempenho energético não 
deve basear-se só na estação do ano em 
que é necessário aquecimento mas 
abranger também o desempenho energético 
anual do edifício.

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base numa 
metodologia, que poderá ser diferenciada a 
nível nacional e  regional, e  que integre, 
para além das características  térmicas, 
outros factores com influência crescente, 
como as instalações de aquecimento e ar 
condicionado, a aplicação de fontes de 
energia renováveis, elementos de 
aquecimento e arrefecimento passivo, 
sombra, qualidade do ar interior, luz 
natural adequada, os sistemas de 
isolamento e a concepção dos próprios 
edifícios. A metodologia para o cálculo do 
desempenho energético não deve basear-se 
só na estação do ano em que é necessário 
aquecimento mas abranger também o 
desempenho energético anual do edifício.
Este método de cálculo deveria distinguir 
a parte "envolvente do edifício" da parte 
"sistema técnico do edifício".

Or. fr

Justificação

Os sistemas de isolamento, que dependem das diferentes partes da envolvente do edifício 
(telhado, paredes, pavimentos, tectos, janelas, pontes térmicas, etc.), representam uma 
característica determinante do desempenho energético dos edifícios. O método de cálculo do 
desempenho deve estabelecer a distinção indicada, já que é com base no isolamento térmico 
do edifício que é possível determinar mais exactamente a parte sistema técnico do edifício.
Quanto melhor um edifício estiver isolado, menos será necessário instalar um sistema técnico 
sobredimensionado.
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Alteração 70
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base numa 
metodologia, que poderá ser diferenciada a 
nível nacional e  regional, e  que integre, 
para além das características  térmicas, 
outros factores com influência crescente, 
como as instalações de aquecimento e ar 
condicionado, a aplicação de fontes de 
energia renováveis, elementos de 
aquecimento e arrefecimento passivo, 
sombra, qualidade do ar interior, luz 
natural adequada  e a concepção dos 
próprios edifícios. A metodologia para o 
cálculo do desempenho energético não 
deve basear-se só na estação do ano em 
que é necessário aquecimento mas 
abranger também o desempenho energético 
anual do edifício. 

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base numa 
metodologia comparativa, que poderá ser 
diferenciada a nível nacional e  regional, e
que integre, para além das características
térmicas, outros factores com influência 
crescente, como as instalações de 
aquecimento e ar condicionado, a aplicação 
de fontes de energia renováveis, elementos 
de aquecimento e arrefecimento passivo, 
sombra, qualidade do ar interior, luz 
natural adequada  e a concepção dos 
próprios edifícios. A metodologia para o 
cálculo do desempenho energético não 
deve basear-se só na estação do ano em 
que é necessário aquecimento mas 
abranger também o desempenho energético 
anual do edifício.

Or. en

Justificação

Dado que os Estados-Membros usam diferentes unidades de medição, torna-se impossível 
comparar o desempenho energético dos seus edifícios.

Alteração 71
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base numa 
metodologia, que poderá ser diferenciada a 
nível nacional e  regional, e  que integre, 

(9) O desempenho energético dos edifícios 
deve ser calculado com base numa 
metodologia, que poderá ser diferenciada a 
nível nacional e  regional, e  que integre, 
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para além das características  térmicas, 
outros factores com influência crescente, 
como as instalações de aquecimento e ar 
condicionado, a aplicação de fontes de 
energia renováveis, elementos de 
aquecimento e arrefecimento passivo, 
sombra, qualidade do ar interior, luz 
natural adequada  e a concepção dos 
próprios edifícios. A metodologia para o 
cálculo do desempenho energético não 
deve basear-se só na estação do ano em 
que é necessário aquecimento mas 
abranger também o desempenho energético 
anual do edifício. 

para além das características  térmicas, 
outros factores com influência crescente, 
como as instalações de aquecimento,
ventilação e ar condicionado, a aplicação 
de fontes de energia renováveis, elementos 
de aquecimento e arrefecimento passivo, 
sombra, qualidade do ar interior, luz 
natural adequada  e a concepção dos 
próprios edifícios. A metodologia para o 
cálculo do desempenho energético não 
deve basear-se só na estação do ano em 
que é necessário aquecimento mas 
abranger também o desempenho energético 
anual do edifício.

Or. en

Justificação

A "qualidade do ar interior" é o resultado, e não um factor activo de aquecimento passivo, 
um elemento de arrefecimento ou as instalações de aquecimento e ar condicionado. Para 
além disso, a "qualidade do ar interior" não é definida, nem utilizada, em qualquer outro 
ponto da Directiva. A expressão "sistema de ventilação" reflecte melhor este factor e 
contribui também para diferenciar os sistemas de ar condicionado dos sistemas ventilação, 
que, na maioria dos edifícios residenciais, são sistemas separados.

Alteração 72
Markus Ferber

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os Estados-Membros devem 
estabelecer requisitos mínimos para o 
desempenho energético dos edifícios. Tais 
requisitos devem ser estabelecidos tendo 
em vista alcançar o equilíbrio óptimo em 
termos de rentabilidade entre os 
investimentos efectuados e os custos de 
energia economizados ao longo do ciclo 
de vida do edifício. Deve ser prevista a 
possibilidade de os Estados-Membros 
procederem regularmente à revisão dos 

(10) Os Estados-Membros devem 
estabelecer requisitos mínimos para o 
desempenho energético dos edifícios. 
Deverão ser tomadas medidas que 
permitam aos Estados-Membros 
procederem regularmente à revisão dos 
seus requisitos mínimos de desempenho 
energético em função do progresso técnico.
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seus requisitos mínimos de desempenho 
energético em função do progresso técnico.

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão de que os Estados-Membros fiquem obrigados, o mais tardar em 
2017, a adequarem os seus requisitos mínimos em matéria de desempenho energético global 
dos edifícios a "níveis óptimos de rentabilidade dos requisitos mínimos", calculados em 
conformidade com a metodologia uniforme obrigatória, constitui uma violação do princípio 
da subsidiariedade. Não se entende por que razão é que os Estados-Membros não poderão, 
por si sós, cumprir cabalmente o objectivo prosseguido com a reformulação da Directiva 
respeitante aos edifícios (aumento da eficiência energética no sector dos edifícios).

Alteração 73
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os Estados-Membros devem 
estabelecer requisitos mínimos para o 
desempenho energético dos edifícios. Tais 
requisitos devem ser estabelecidos tendo 
em vista alcançar o equilíbrio óptimo em 
termos de rentabilidade entre os 
investimentos efectuados e os custos de 
energia economizados ao longo do ciclo de 
vida do edifício. Deve ser prevista a 
possibilidade de os Estados-Membros 
procederem regularmente à revisão dos 
seus  requisitos mínimos de desempenho 
energético  em função do progresso 
técnico.

(10) Os Estados-Membros devem 
estabelecer requisitos mínimos para o 
desempenho energético dos edifícios. Tais 
requisitos devem ser estabelecidos tendo 
em vista alcançar o equilíbrio óptimo em 
termos de rentabilidade entre os 
investimentos efectuados e os custos de 
energia, os custos ambientais e outros 
custos sociais externos economizados ao 
longo do ciclo de vida do edifício. Tais 
requisitos devem ser estabelecidos tendo 
em vista alcançar o equilíbrio óptimo em 
termos de rentabilidade entre os 
investimentos efectuados e os custos de 
energia economizados ao longo do ciclo de 
vida do edifício. 

Or. en

Justificação

Os custos e os benefícios ambientais, tais como o impacto nas alterações climáticas, têm de 
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ser tidos em conta no cálculo da optimização dos custos.

Alteração 74
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os Estados-Membros devem 
estabelecer requisitos mínimos para o 
desempenho energético dos edifícios. Tais 
requisitos devem ser estabelecidos tendo 
em vista alcançar o equilíbrio óptimo em 
termos de rentabilidade entre os 
investimentos efectuados e os custos de 
energia economizados ao longo do ciclo de 
vida do edifício. Deve ser prevista a 
possibilidade de os Estados-Membros 
procederem regularmente à revisão dos 
seus  requisitos mínimos de desempenho 
energético  em função do progresso 
técnico.

(10) Os Estados-Membros devem 
estabelecer requisitos mínimos para o 
desempenho energético dos edifícios. Tais 
requisitos devem ser estabelecidos tendo 
em vista alcançar o equilíbrio óptimo em 
termos de rentabilidade entre os 
investimentos efectuados, os custos de 
energia e os custos externos economizados 
ao longo do ciclo de vida do edifício.  Tais 
requisitos devem ser estabelecidos tendo 
em vista alcançar o equilíbrio óptimo em 
termos de rentabilidade entre os 
investimentos efectuados e os custos de
energia economizados ao longo do ciclo de 
vida do edifício. 

Or. en

Justificação

Os custos ambientais evitados são de importância primordial e também têm de ser tidos em 
conta.

Alteração 75
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os Estados-Membros devem 
estabelecer requisitos mínimos para o 
desempenho energético dos edifícios. Tais 

(10) Os Estados-Membros devem 
estabelecer requisitos mínimos para o 
desempenho energético dos edifícios. Tais 
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requisitos devem ser estabelecidos tendo 
em vista alcançar o equilíbrio óptimo em 
termos de rentabilidade entre os 
investimentos efectuados e os custos de 
energia economizados ao longo do ciclo de 
vida do edifício. Deve ser prevista a 
possibilidade de os Estados-Membros 
procederem regularmente à revisão dos 
seus  requisitos mínimos de desempenho 
energético  em função do progresso 
técnico.

requisitos devem ser estabelecidos tendo 
em vista alcançar o equilíbrio óptimo em 
termos da relação custo-benefício entre os 
investimentos efectuados e os custos de 
energia economizados ao longo do ciclo de 
vida do edifício. 

Or. en

Justificação

Há que garantir uma análise justa da relação custo-benefício, em vez de simplesmente 
atender aos custos, a fim de se poder ter em conta a totalidade dos benefícios de carácter 
ambiental e socioeconómico. 

Alteração 76
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Comissão deveria estabelecer uma 
metodologia comparativa para o cálculo 
dos níveis óptimos de rentabilidade dos 
requisitos mínimos de desempenho 
energético. Os Estados-Membros 
utilizariam esta metodologia para
comparar os resultados com os requisitos 
mínimos de desempenho energético que 
tenham adoptado. Os resultados desta 
comparação e os dados utilizados para os 
obter deveriam ser comunicados 
regularmente à Comissão. Esta poderia 
assim avaliar os progressos dos Estados-
-Membros para atingir os níveis óptimos de 
rentabilidade dos requisitos mínimos de 
desempenho energético e apresentar 

(12) A Comissão deveria estabelecer uma 
metodologia única para o cálculo dos 
níveis óptimos de rentabilidade dos 
requisitos mínimos de desempenho 
energético. Esta metodologia deveria ser 
coerente com a utilizada na legislação 
comunitária aplicável aos requisitos de 
desempenho dos produtos, componentes e 
sistemas técnicos das construções que 
incluem o edifício. Os Estados-Membros 
deveriam utilizar esta metodologia única 
para adoptar os requisitos mínimos de 
desempenho energético. Os resultados 
deste cálculo e os dados utilizados para os 
obter deveriam ser comunicados 
regularmente à Comissão. Esta poderia 
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relatórios sobre esses progressos. Após um 
período de transição, os Estados-Membros 
deveriam utilizar esta metodologia 
comparativa ao rever os seus requisitos 
mínimos de desempenho energético.

assim avaliar os progressos dos Estados-
Membros para atingir os níveis óptimos de 
rentabilidade dos requisitos mínimos de 
desempenho energético e apresentar 
relatórios sobre esses progressos. Os 
Estados-Membros deveriam aplicar esta 
metodologia ao rever e fixar os seus 
requisitos mínimos de desempenho 
energético.

Or. en

Justificação

A Directiva deveria garantir a coerência com a legislação existente.

É necessário um método único de cálculo com variáveis objectivas, que tenha em conta as 
variações regionais com base numa abordagem adaptada ao mercado único, e não uma 
metodologia comparativa.

Alteração 77
Paul Rübig

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Comissão deveria estabelecer uma 
metodologia comparativa para o cálculo 
dos níveis óptimos de rentabilidade dos 
requisitos mínimos de desempenho 
energético. Os Estados-Membros 
utilizariam esta metodologia para 
comparar os resultados com os requisitos 
mínimos de desempenho energético que 
tenham adoptado. Os resultados desta 
comparação e os dados utilizados para os 
obter deveriam ser comunicados 
regularmente à Comissão. Esta poderia 
assim avaliar os progressos dos Estados-
-Membros para atingir os níveis óptimos de 
rentabilidade dos requisitos mínimos de 
desempenho energético e apresentar 
relatórios sobre esses progressos. Após um 
período de transição, os Estados-Membros 

(12) A Comissão deveria estabelecer uma 
metodologia harmonizada para o cálculo 
dos níveis óptimos de rentabilidade dos 
requisitos mínimos de desempenho 
energético aplicável aos requisitos dos 
sistemas técnicos das construções que 
compreendem o edifício e o seu 
equipamento subsequente. Os Estados-
Membros utilizariam esta metodologia 
harmonizada para estabelecer os 
requisitos mínimos de desempenho 
energético que tenham adoptado. Os 
resultados desta comparação e os dados 
utilizados para os obter deveriam ser 
comunicados regularmente à Comissão. 
Esta poderia assim avaliar os progressos 
dos Estados-Membros para atingir os 
níveis óptimos de rentabilidade dos 
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deveriam utilizar esta metodologia 
comparativa ao rever os seus requisitos 
mínimos de desempenho energético.

requisitos mínimos de desempenho 
energético e apresentar relatórios sobre 
esses progressos. Após um período de 
transição, os Estados-Membros deveriam 
utilizar esta metodologia harmonizada, ao 
rever os seus requisitos mínimos de 
desempenho energético.

Or. en

Alteração 78
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Comissão deveria estabelecer uma 
metodologia comparativa para o cálculo 
dos níveis óptimos de rentabilidade dos 
requisitos mínimos de desempenho 
energético. Os Estados-Membros 
utilizariam esta metodologia para
comparar os resultados com os requisitos 
mínimos de desempenho energético que 
tenham adoptado. Os resultados desta 
comparação e os dados utilizados para os 
obter deveriam ser comunicados 
regularmente à Comissão. Esta poderia 
assim avaliar os progressos dos Estados-
Membros para atingir os níveis óptimos de 
rentabilidade dos requisitos mínimos de 
desempenho energético e apresentar 
relatórios sobre esses progressos. Após um 
período de transição, os Estados-Membros 
deveriam utilizar esta metodologia 
comparativa ao rever os seus requisitos 
mínimos de desempenho energético.

(12) A Comissão deveria estabelecer 
directrizes para o cálculo dos níveis 
óptimos de rentabilidade dos requisitos 
mínimos de desempenho energético. Os 
Estados-Membros deveriam ter em conta 
aquelas directrizes no cálculo a efectuar e
comparar os resultados do cálculo com os 
requisitos mínimos de desempenho 
energético que tenham adoptado. Os 
resultados desta comparação e os dados 
utilizados para os obter deveriam ser 
comunicados regularmente à Comissão. 
Esta poderia assim avaliar os progressos 
dos Estados-Membros para atingir os 
níveis óptimos de rentabilidade dos 
requisitos mínimos de desempenho 
energético e apresentar relatórios sobre 
esses progressos. 

Or. de

Justificação

Em alguns Estados-Membros, já existem métodos de cálculo de requisitos mínimos com um 
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nível óptimo de rentabilidade. Para esses Estados-Membros, a introdução de uma 
metodologia uniforme de natureza comparativa daria origem a despesas administrativas 
bastante elevadas, se fosse necessário harmonizar os respectivos processos de cálculo em 
vigor com a metodologia comparativa da Comissão, estabelecida posteriormente. A mais-
valia adveniente de uma abordagem harmonizada com o objectivo de aumentar a eficiência 
energética é, deste modo, questionável.

Alteração 79
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Dado o impacto que, a longo prazo, os 
edifícios têm  em termos de consumo de 
energia, os novos edifícios deverão 
cumprir requisitos mínimos de 
desempenho energético, adaptados às 
condições climáticas locais. Como a 
aplicação de sistemas alternativos de 
fornecimento de energia não está, em geral, 
aproveitada no seu máximo potencial, 
justifica-se uma avaliação da viabilidade 
técnica, ambiental e económica desses 
sistemas, independentemente das 
dimensões do edifício. 

(13) Dado o impacto importante que, a 
longo prazo, os edifícios têm  em termos de 
consumo de energia.  Dado o longo ciclo 
de renovação dos edifícios, os novos
edifícios e os edifícios existentes que são 
submetidos a importantes trabalhos de 
renovação deverão cumprir requisitos 
mínimos de desempenho energético, 
adaptados às condições climáticas locais.
Como a aplicação de sistemas alternativos 
de fornecimento de energia não está, em 
geral, aproveitada no seu máximo
potencial, justifica-se uma avaliação da 
viabilidade técnica, ambiental e económica 
desses sistemas, independentemente tanto 
das dimensões do edifício e do facto de se 
tratar de um edifício novo.

Or. en

Justificação

Como o ciclo de renovação dos edifícios existentes é de cerca de 25 anos, o requisito de 
utilizar sistemas de energias renováveis ou de co-geração só teria um impacto limitado se os 
edifícios existentes fossem excluídos. Dado que os edifícios existentes representam 95% do 
parque edificado, seria uma oportunidade perdida.

Alteração 80
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 



AM\768653PT.doc 27/108 PE420.139v01-00

PT

Liese

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Dado o impacto que, a longo prazo, os 
edifícios têm  em termos de consumo de 
energia, os novos edifícios deverão 
cumprir requisitos mínimos de 
desempenho energético, adaptados às 
condições climáticas locais. Como a 
aplicação de sistemas alternativos de 
fornecimento de energia não está, em geral, 
aproveitada no seu máximo potencial, 
justifica-se uma avaliação da viabilidade 
técnica, ambiental e económica desses 
sistemas, independentemente das 
dimensões do edifício. 

(13) Dado o impacto que, a longo prazo, os 
edifícios têm  em termos de consumo de 
energia, os novos edifícios deverão 
cumprir requisitos mínimos de 
desempenho energético, adaptados às 
condições climáticas locais. Como a 
aplicação de sistemas alternativos de 
fornecimento de energia não está, em geral, 
aproveitada no seu máximo potencial, 
justifica-se uma avaliação da viabilidade 
técnica, ambiental e económica desses 
sistemas, seguindo o princípio de primeiro 
assegurar que as necessidades de energia 
para aquecimento e refrigeração sejam 
reduzidas ao um nível óptimo de 
rentabilidade, independentemente das 
dimensões do edifício. 

Or. en

Justificação

É importante realizar o potencial de redução de CO2, a segurança do abastecimento e outros 
benefícios dos sistemas alternativos de fornecimento de energia nos edifícios. Contudo, dada 
a rentabilidade muito elevada e a elevada amortização dos investimentos em eficiência 
energética, é necessário, primeiro, assegurar a redução da procura de energia tanto quanto 
possível. A procura de energia deveria ser reduzida tanto quanto possível dentro da 
optimização dos custos. Deste modo, algumas economias financeiras de um desempenho 
energético melhorado também podem ser disponibilizadas para investimentos em 
fornecimento de energia alternativa. 
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Alteração 81
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Dado o impacto que, a longo prazo, os 
edifícios têm  em termos de consumo de 
energia, os novos edifícios deverão 
cumprir requisitos mínimos de 
desempenho energético, adaptados às 
condições climáticas locais. Como a 
aplicação de sistemas alternativos de 
fornecimento de energia não está, em geral, 
aproveitada no seu máximo potencial, 
justifica-se uma avaliação da viabilidade 
técnica, ambiental e económica desses 
sistemas, independentemente das
dimensões do edifício.

(13) Dado o impacto que, a longo prazo, os 
edifícios têm  em termos de consumo de 
energia, os novos edifícios deverão 
cumprir requisitos mínimos de 
desempenho energético, adaptados às 
condições climáticas locais. Como a 
aplicação de sistemas alternativos de 
fornecimento de energia não está, em geral, 
aproveitada no seu máximo potencial, 
justifica-se, para os edifícios novos e 
existentes, independentemente das suas 
dimensões.

Or. en

Alteração 82
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As grandes obras de renovação de 
edifícios existentes sejam quais forem as 
suas dimensões, são uma oportunidade 
para tomar medidas economicamente 
rentáveis de melhoria do desempenho 
energético. Por razões de rentabilidade, 
deve ser possível limitar os requisitos 
mínimos de desempenho energético às 
partes renovadas que sejam mais 
relevantes para o desempenho energético 
do edifício. 

(14) As grandes obras de renovação de 
edifícios existentes sejam quais forem as 
suas dimensões,  são uma oportunidade 
para tomar medidas economicamente 
rentáveis de melhoria do desempenho 
energético de todo o edifício.. Fixar 
requisitos para medidas economicamente 
rentáveis irá garantir que não são criados 
obstáculos que poderiam desencorajar 
grandes obras de renovação.  

Or. en
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Alteração 83
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As grandes obras de renovação de 
edifícios existentes sejam quais forem as 
suas dimensões, são uma oportunidade 
para tomar medidas economicamente 
rentáveis de melhoria do desempenho 
energético. Por razões de rentabilidade, 
deve ser possível limitar os requisitos 
mínimos de desempenho energético às 
partes renovadas que sejam mais relevantes 
para o desempenho energético do edifício. 

(14) Se não existirem motivos de natureza 
técnica e jurídica em contrário, as grandes 
obras de renovação de edifícios existentes, 
cuja área seja superior a 250 m2, podem 
constituir uma oportunidade para tomar 
medidas economicamente rentáveis de 
melhoria do desempenho energético. Por 
razões de rentabilidade, deve ser possível 
limitar os requisitos mínimos de 
desempenho energético às partes renovadas 
que sejam mais relevantes para o 
desempenho energético do edifício.

Or. de

Justificação

Na proposta da Comissão não se atende ao facto de sobretudo nas cidades, nas quais o limite 
dos edifícios coincide frequentemente com os do terreno em que encontram implantados, não 
ser desde logo juridicamente possível isolar as fachadas externas, por exemplo, dado que tal 
desrespeitaria os direitos do proprietário do terreno limítrofe. Sendo assim, há que 
especificar, na presente disposição, que medidas efectivas em termos de rentabilidade da 
natureza das propostas, que se destinam a melhorar o desempenho energético de um edifício, 
têm igualmente de ser exequíveis, numa óptica técnica e jurídica.  

Alteração 84
Lena Ek

Proposta de directiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A. Estudos revelam que o sector da 
construção sofre de ineficiência que 
conduz a custos finais significativamente 
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mais elevados que os custos óptimos. Os 
cálculos revelam que os custos de 
construção poderiam ser reduzidos de 30 
a 35% reduzindo o desperdício em muitos 
processos de construção e na maior parte 
dos produtos. A ineficácia no sector da 
construção representa uma ameaça à 
finalidade e aos objectivos da presente 
directiva, uma vez que custos de 
construção e renovação 
injustificadamente elevados reduzem a 
rentabilidade e portanto e eficiência 
energética do sector. A fim de garantir o 
correcto funcionamento da presente 
directiva, a Comissão deveria avaliar o 
funcionamento do mercado da construção 
e comunicar as suas conclusões e 
sugestões aos Estados-Membros e ao 
Parlamento Europeu, e os Estados-
Membros deveriam lutar para assegurar 
uma fixação de preços transparente na 
área da construção e da renovação e, 
adicionalmente tomar as medidas 
apropriadas para eliminar os obstáculos à 
entrada no mercado e o acesso aos 
equipamentos e infra-estruturas 
relevantes aos novos actores, em especial 
às PME. 

Or. en

Justificação

Estudos revelam que 30 a 35% dos custos de construção e renovação podem ser directamente 
atribuídos ao desperdício no processo de construção. ("Waste in construction projects - call 
for a new approach", Josephson/Saukkoriipi, The Centre for Management of the Built 
Environment Building Economics and Management, Chalmers University of Technology, 
Gothenburg 2007.) 
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Alteração 85
Riitta Myller

Proposta de directiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Para melhorar a eficiência 
energética dos aparelhos 
electrodomésticos e dos sistemas de 
aquecimento e de arrefecimento, convém 
desenvolver e utilizar tecnologias da 
informação com o objectivo de obter 
"edifícios inteligentes".

Or. fi

Alteração 86
Markus Ferber

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) São necessárias medidas para 
aumentar o número de edifícios que não 
só cumpram mas também ultrapassem os 
actuais requisitos mínimos de 
desempenho energético. Para este fim, os 
Estados-membros devem elaborar planos 
nacionais para aumentar o número de 
edifícios com níveis baixos ou nulos de 
emissões de CO2 e de consumo de energia 
primária e comunicá-los regularmente à 
Comissão. 

Suprimido

Or. de

Justificação

A construção de edifícios cujo nível de emissões de dióxido de carbono e de consumo de 
energia primária seja baixo ou nulo, superando substancialmente, deste modo, os valores 
constantes das normas mínimas a estabelecer pelos Estados-Membros, só poderá radicar 
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numa base voluntária. Por este motivo, os Estados-Membros não podem assumir 
compromissos voluntários para atingir, até 2020, uma determinada percentagem destes 
edifícios em relação ao número total de imóveis. A norma proposta no n.º 5 do artigo 9.º 
afigura-se constituir um primeiro passo para a introdução de requisitos directos da UE em 
matéria de edifícios com um consumo de energia baixo ou nulo (subsidiariedade).

Alteração 87
Alyn Smith

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) São necessárias medidas para 
aumentar o número de edifícios que não só 
cumpram mas também ultrapassem os 
actuais requisitos mínimos de desempenho 
energético. Para este fim, os Estados-
membros devem elaborar planos nacionais 
para aumentar o número de edifícios com 
níveis baixos ou nulos de emissões de CO2 
e de consumo de energia primária e 
comunicá-los regularmente à Comissão. 

(15) São necessárias medidas para 
aumentar o número de edifícios que não só 
cumpram mas também ultrapassem os 
actuais requisitos mínimos de desempenho 
energético. Para este fim, os 
Estados-Membros devem elaborar planos 
nacionais para aumentar o número de 
edifícios com níveis baixos ou nulos de 
emissões de CO2 e de consumo de energia 
primária e comunicá-los regularmente à 
Comissão. A Comissão deve apresentar, 
até 30 de Junho de 2010, propostas 
legislativas com vista a estabelecer 
princípios comuns para definir os 
edifícios cujas emissões de dióxido de 
carbono e cujo consumo de energia 
primária são baixos ou nulos, as quais 
devem ter em conta as condições 
meteorológicas regionais. A Comissão 
Europeia, o Banco Europeu de 
Investimento e os Estados-Membros 
devem criar, até 30 de Junho de 2010, um 
Fundo para a Eficiência Energética e as 
Energias Renováveis com o objectivo de 
apoiar, até 2020, o aumento gradual da 
percentagem de novos edifícios que 
cumprem estas normas.

Or. en
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Justificação

Enquanto a ideia de uma metodologia comum tal como proposta pelo relator poderia ser tida 
em consideração, seria apropriado, na fase actual, deixar à Comissão margem de apreciação 
sobre todas as opções técnicas disponíveis para definir a metodologia, em particular para 
definir o seu grau de obrigatoriedade e como deveria ser respeitado o princípio de 
subsidiariedade.    

Alteração 88
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) São necessárias medidas para 
aumentar o número de edifícios que não só 
cumpram mas também ultrapassem os 
actuais requisitos mínimos de desempenho 
energético. Para este fim, os Estados-
membros devem elaborar planos nacionais 
para aumentar o número de edifícios com 
níveis baixos ou nulos de emissões de CO2 
e de consumo de energia primária e 
comunicá-los regularmente à Comissão. 

(15) São necessárias medidas para 
aumentar o número de edifícios que não só 
cumpram mas também ultrapassem os 
actuais requisitos mínimos de desempenho 
energético. Para este fim, os Estados-
membros devem elaborar planos nacionais 
para aumentar o número de edifícios 
existentes com níveis baixos ou nulos de 
emissões de CO2 e de edifícios novos que 
deverão ser gradualmente construídos 
como edifícios com níveis baixos ou nulos 
de emissões de CO2 e consumo de energia 
primária nulo e comunicá-los 
regularmente à Comissão 

Or. en

Justificação

A construção de todos os edifícios novos de modo a que tanto as emissões de CO2 como o 
consumo de energia primária sejam baixos ou nulos contribuirá para acelerar a eficiência do 
desempenho energético dos edifícios. 
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Alteração 89
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) São necessárias medidas para 
aumentar o número de edifícios que não só 
cumpram mas também ultrapassem os 
actuais requisitos mínimos de desempenho 
energético. Para este fim, os Estados-
membros devem elaborar planos nacionais 
para aumentar o número de edifícios com 
níveis baixos ou nulos de emissões de 
CO2 e de consumo de energia primária e 
comunicá-los regularmente à Comissão. 

(15) São necessárias medidas para 
aumentar o número de edifícios que não só 
cumpram mas também ultrapassem os 
actuais requisitos mínimos de desempenho 
energético. Para este fim, os Estados-
membros devem elaborar planos nacionais 
para aumentar o número de edifícios 
existentes que têm níveis nulos de 
consumo de energia  e para assegurar que 
todos os edifícios novos  sejam de energia 
nula até 2016.

Or. en

Alteração 90
Claude Turmes

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) São necessárias medidas para 
aumentar o número de edifícios que não só 
cumpram mas também ultrapassem os 
actuais requisitos mínimos de 
desempenho energético. Para este fim, os 
Estados-membros devem elaborar planos 
nacionais para aumentar o número de 
edifícios com níveis baixos ou nulos de 
emissões de CO2 e de consumo de energia 
primária e comunicá-los regularmente à 
Comissão. 

(15) São necessárias medidas para 
aumentar o número de edifícios que não só 
cumpram mas também para assegurar o 
mais elevado nível possível de 
desempenho energético. Para este fim, os 
Estados-membros devem elaborar planos 
nacionais para aumentar o número de 
edifícios com nível zero de consumo de 
energia primária e excedentários em 
energia e comunicá-los regularmente à 
Comissão.  

Or. en
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Justificação

A directiva tem que assegurar o desenvolvimento de edifícios com um muito baixo consumo 
de energia promovendo o mais elevado nível de desempenho energético. O maior requisito de 
desempenho energético no sector dos edifícios é o consumo zero ou, ainda melhor, a  norma 
relativa aos edifícios excedentários.

Alteração 91
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) São necessárias medidas para 
aumentar o número de edifícios que não só 
cumpram mas também ultrapassem os 
actuais requisitos mínimos de 
desempenho energético. Para este fim, os 
Estados-membros devem elaborar planos 
nacionais para aumentar o número de 
edifícios com níveis baixos ou nulos de 
emissões de CO2 e de consumo de energia 
primária e comunicá-los regularmente à 
Comissão. 

(15) São necessárias medidas para 
aumentar o número de edifícios que não só 
cumpram mas também para assegurar o 
nível mais elevado possível de 
desempenho energético. Para este fim, os 
Estados-membros devem elaborar planos 
nacionais para aumentar o número de 
edifícios excedentários em energia e 
comunicá-los regularmente à Comissão. 

Or. en

Justificação

Uma vez que o desempenho energético dos edifícios consiste tanto em medidas do lado da 
procura ( por exemplo, eficiência energética) é necessária uma abordagem integrada para 
assegurar o nível mais elevado de desempenho energético. O maior requisito de desempenho 
energético no sector dos edifícios é a norma relativa aos edifícios excedentários.
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Alteração 92
Riitta Myller

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) São necessárias medidas para 
aumentar o número de edifícios que não só 
cumpram mas também ultrapassem os 
actuais requisitos mínimos de desempenho 
energético. Para este fim, os Estados-
membros devem elaborar planos nacionais 
para aumentar o número de edifícios com 
níveis baixos ou nulos de emissões de CO2 
e de consumo de energia primária e 
comunicá-los regularmente à Comissão. 

(15) São necessárias medidas para 
aumentar o número de edifícios que não só 
cumpram mas também ultrapassem os 
actuais requisitos mínimos de desempenho 
energético. Para este fim, os Estados-
membros devem elaborar planos nacionais 
para aumentar o número de edifícios com 
níveis baixos ou nulos de emissões de CO2 
e de consumo de energia primária ou que 
produzam energia e comunicá-los 
regularmente à Comissão.

Or. fi

Alteração 93
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) São necessárias medidas para 
aumentar o número de edifícios que não só 
cumpram mas também ultrapassem os 
actuais requisitos mínimos de desempenho 
energético. Para este fim, os Estados-
Membros devem elaborar planos nacionais 
para aumentar o número de edifícios com 
níveis baixos ou nulos de emissões de 
CO2 e de consumo de energia primária e 
comunicá-los regularmente à Comissão. 

(15) São necessárias medidas para 
aumentar o número de edifícios que não só 
cumpram mas também ultrapassem os 
actuais requisitos mínimos de desempenho 
energético. Para este fim, os 
Estados-Membros devem elaborar planos
nacionais para aumentar o número de 
edifícios com um consumo final de 
energia baixo ou nulo e comunicá-los 
regularmente à Comissão.

Or. de
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Justificação

Para o consumidor, não é o consumo de energia primária que é determinante, mas sim o 
consumo final de energia – o único que pode ler no contador, sendo irrelevante se, por 
exemplo, a electricidade foi produzida a partir de fontes renováveis ou de energia nuclear.
O mesmo se aplica ao gás natural - que também pode ser obtido a partir de resíduos. 

Alteração 94
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A. Os Estados-Membros deveriam ser 
encorajados a tomar medidas adicionais 
às estabelecidas na presente directiva para 
promover o aumento da eficiência 
energética dos edifícios. Tais medidas 
podem incluir incentivos financeiros e 
fiscais às empresas, proprietários e 
locatários incluindo taxas de IVA 
reduzidas para os trabalhos de renovação.

Or. en

Justificação

Perante custos iniciais frequentemente elevados para a eficiência energética, as empresas, os 
proprietários e locatários precisam de assistência financeira para fazer o investimento 
inicial. Este pode apresentar-se sob a forma de empréstimos a juro zero aos proprietários ou 
em taxas de IVA reduzidas sobre os serviços relacionados com trabalhos de renovação para 
a eficiência energética. Aplicar uma taxa de IVA reduzida apenas aos materiais pode 
promover o recurso a mão-de-obra não especializada que pode pôr em causa os resultados 
dos trabalhos realizados não assegurando poupanças de energia.
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Alteração 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A. Haverá que ter em consideração o 
facto de que a legislação eficaz tem em 
conta os impactos negativos e os prejuízos 
que poderiam ser criados em certos 
campos de aplicação. O património 
cultural deve ser particularmente tido em 
consideração na transposição e aplicação 
da presente directiva.

Or. en

Alteração 96
Ján Hudacký

Proposta de directiva
Considerando 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

16-A. Os Estados-Membros devem evitar 
regulamentação que distorça os preços da 
energia para o consumidor o que não 
fornece incentivos para fazer economias 
de energia.

Or. en

Justificação

A regulamentação dos preços da energia tem tendência a conduzir a um aumento do consumo 
de energia pelo consumidor final e à distorção do mercado da energia. Tais medidas 
regulamentares deveriam ser evitadas e substituídas por medidas que estimulem o 
consumidor final a fazer mais economias de energia.
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Alteração 97
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os potenciais compradores e 
inquilinos de um edifício ou suas partes 
deveriam receber, através do certificado de 
desempenho energético, informações 
correctas sobre o desempenho energético 
do edifício e conselhos práticos sobre a 
forma de o melhorar. O certificado deveria 
também informar sobre o impacto real dos 
sistemas de aquecimento e arrefecimento 
nas necessidades energéticas do edifício, 
no seu consumo de energia primária e nas 
emissões de dióxido de carbono.

(17) Os potenciais compradores e 
inquilinos de um edifício ou suas partes 
deveriam receber, através do certificado de 
desempenho energético, informações 
correctas sobre o desempenho energético 
do edifício e conselhos práticos sobre a 
forma de o melhorar. Os proprietários e 
locatários de edifícios comerciais também 
deveriam ser obrigados a trocar 
informação sobre o consumo actual de 
energia, a fim de assegurar que estejam 
disponíveis todos os dados para tomar 
decisões informadas sobre as melhorias 
necessárias. O certificado deveria também 
informar sobre o impacto real dos sistemas 
de aquecimento e arrefecimento nas 
necessidades energéticas do edifício, no 
seu consumo de energia primária e nas 
emissões de dióxido de carbono.

Or. en

Justificação

Os proprietários e locatários de edifícios comerciais deveriam ser obrigados a trocar 
informação sobre o actual uso do edifício ou de parte dele, a fim de assegurar que estejam 
disponíveis todos os dados para tomar decisões informadas sobre as melhorias necessárias. 
Se o proprietário do edifício não estiver informado sobre onde e como está a ser utilizada a 
energia no edifício não pode identificar os problemas e fazer as necessárias melhorias.
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Alteração 98
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os potenciais compradores e 
inquilinos de um edifício ou suas partes 
deveriam receber, através do certificado de 
desempenho energético, informações 
correctas sobre o desempenho energético 
do edifício e conselhos práticos sobre a 
forma de o melhorar. O certificado deveria 
também informar sobre o impacto real dos 
sistemas de aquecimento e arrefecimento 
nas necessidades energéticas do edifício, 
no seu consumo de energia primária e nas 
emissões de dióxido de carbono.

(17) Os potenciais compradores e 
inquilinos de um edifício ou suas partes 
deveriam receber, através do certificado de 
desempenho energético, informações 
correctas sobre o desempenho energético 
do edifício e conselhos práticos sobre a 
forma de o melhorar. Os proprietários e 
locatários de edifícios comerciais também 
deveriam ser obrigados a trocar 
informação sobre o consumo actual de 
energia, a fim de assegurar que estejam 
disponíveis todos os dados para tomar 
decisões informadas sobre as melhorias 
necessárias. O certificado deveria também 
informar sobre o impacto real dos sistemas 
de aquecimento e arrefecimento nas 
necessidades energéticas do edifício, no 
seu consumo de energia primária e nas 
emissões de dióxido de carbono.

Or. en

Justificação

Os proprietários e locatários de edifícios comerciais deveriam ser obrigados a trocar 
informação sobre o actual uso do edifício ou de parte dele, a fim de assegurar que estejam 
disponíveis todos os dados para tomar decisões informadas sobre as melhorias necessárias. 
Se o proprietário do edifício não estiver informado sobre onde e como está a ser utilizada a 
energia no edifício não pode identificar os problemas e fazer as necessárias melhorias.
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Alteração 99
Adam Gierek

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os potenciais compradores e 
inquilinos de um edifício ou suas partes 
deveriam receber, através do certificado de 
desempenho energético, informações 
correctas sobre o desempenho energético 
do edifício e conselhos práticos sobre a 
forma de o melhorar. O certificado deveria 
também informar sobre o impacto real dos
sistemas de aquecimento e arrefecimento 
nas necessidades energéticas do edifício, 
no seu consumo de energia primária e nas
emissões de dióxido de carbono.

(17) Os potenciais compradores e 
inquilinos de um edifício ou suas partes 
deveriam receber, através do certificado de 
desempenho energético, informações 
correctas sobre o optimizado 
funcionamento energético do edifício no 
Verão e no Inverno e conselhos práticos 
sobre a forma de o melhorar por meio de 
um adequado isolamento das paredes. O 
certificado deveria também informar sobre 
o impacto real do tipo de sistemas de 
aquecimento e arrefecimento usado para 
satisfazer as necessidades energéticas do 
edifício, no seu consumo de energia 
primária e nos indicadores das emissões 
de dióxido de carbono.

Or. pl

Justificação

Os proprietários e os inquilinos dos edifícios estão mais interessados em pormenores sobre 
as respectivas despesas de funcionamento do que em relação a qualquer outra questão —
nomeadamente, sobre as despesas que terão de fazer em condições meteorológicas extremas, 
ou seja, em Invernos muito frios e em Verões muito quentes. No primeiro caso, o que se exige 
é um isolamento que impeça a fuga de ar quente do edifício e, no segundo, o que se pretende 
é um melhor isolamento térmico contra as elevadas temperaturas exteriores.

Alteração 100
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os potenciais compradores e 
inquilinos de um edifício ou suas partes 

(17) Os potenciais compradores e 
inquilinos de um edifício ou suas partes 
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deveriam receber, através do certificado de 
desempenho energético, informações 
correctas sobre o desempenho energético 
do edifício e conselhos práticos sobre a 
forma de o melhorar. O certificado deveria 
também informar sobre o impacto real dos 
sistemas de aquecimento e arrefecimento 
nas necessidades energéticas do edifício, 
no seu consumo de energia primária e nas 
emissões de dióxido de carbono.

deveriam receber, através do certificado de 
desempenho energético, informações 
correctas sobre o desempenho energético 
do edifício e conselhos práticos sobre a 
forma de o melhorar. O certificado deveria 
também informar sobre o impacto real dos 
sistemas de aquecimento e arrefecimento 
nas necessidades energéticas do edifício e 
no respectivo consumo final de energia.

Or. de

Justificação

Para o consumidor, não é o consumo de energia primária que é determinante, mas sim o 
consumo final de energia – o único que pode ler no contador, sendo irrelevante se, por 
exemplo, a electricidade foi produzida a partir de fontes renováveis ou de energia nuclear. O 
mesmo se aplica ao gás natural - que também pode ser obtido a partir de resíduos. 

Alteração 101
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) De acordo com as exigência de 
instalação de contadores inteligentes 
estabelecida na Directiva 2006/32/CE, os 
proprietários e locatários deveriam 
receber informação precisa e em tempo 
real sobre o consumo de energia nos 
edifícios que ocupam.  

Or. en
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Alteração 102
Alyn Smith

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

  (17-A) As autoridades públicas devem dar 
o exemplo aplicando as recomendações 
incluídas no certificado de desempenho 
energético dentro do respectivo prazo de 
validade. Para este efeito e para que as 
autoridades públicas se tornem 
precursoras na melhoria da eficiência 
energética e na aplicação das 
recomendações incluídas no certificado 
de desempenho energético dentro do 
respectivo prazo de validade, os 
Estados-Membros devem incorporar nos 
seus planos nacionais medidas de apoio 
às autoridades públicas. Ao 
desenvolverem os seus planos nacionais, 
os Estados-Membros devem consultar os 
representantes das autoridades locais e 
regionais.

Or. en

Justificação

A alteração n.º 5 do relator é muito bem vinda, no entanto, poderia ser acentuada a 
necessidade do envolvimento activo das autoridades locais e regionais com competência para 
a aplicação do EPBD.

Alteração 103
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) As autoridades públicas devem dar 
o exemplo aplicando as recomendações 
incluídas no certificado de desempenho 
energético dentro do respectivo prazo de 
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validade. Para este efeito e para que as 
autoridades públicas se tornem 
precursoras na melhoria da eficiência, os 
Estados-Membros devem incorporar nos 
seus planos nacionais medidas, inclusive 
financeiras, de apoio às autoridades 
públicas. Ao desenvolverem os seus 
planos nacionais, os Estados-Membros 
devem consultar os representantes das 
autoridades locais e regionais.

Or. en

Alteração 104
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os edifícios ocupados por autoridades 
públicas  e os edifícios frequentemente 
visitados pelo público oferecem uma 
oportunidade de  dar o exemplo mostrando 
que são tomadas  na devida conta as 
considerações ambientais e energéticas, 
pelo que esses edifícios  devem ser 
regularmente sujeitos à certificação 
energética. A divulgação ao público de 
informação sobre desempenho energético 
deve ser reforçada, mediante uma exibição 
clara dos certificados energéticos. 

(18) Os edifícios ocupados por autoridades 
públicas  e os edifícios frequentemente 
visitados pelo público oferecem uma 
oportunidade de  dar o exemplo mostrando 
que são tomadas  na devida conta as 
considerações ambientais e energéticas, 
pelo que esses edifícios  devem ser 
regularmente sujeitos à certificação 
energética. A divulgação ao público de 
informação sobre desempenho energético 
deve ser reforçada, mediante uma exibição 
clara dos certificados energéticos. Se os 
Estados-Membros optarem por incluir a 
utilização da energia entre os requisitos 
de certificação energética, poderá 
adoptar-se uma abordagem baseada na 
localização, em que um grupo de prédios 
próximos e ocupados pela mesma 
organização partilha os contadores.

Or. en
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Justificação

Esta alteração destaca o exemplo dado em alguns Estados-Membros, que alargaram os 
requisitos de afixação para reflectir tanto o desempenho energético do edifício, como o modo 
como a energia é utilizada pelos ocupantes do edifício. A aplicação da abordagem baseada 
na localização nestes casos tem em conta a forma como as universidades, os hospitais e 
outros locais públicos são organizados e pode fornecer uma melhor visão da utilização total
de energia e da pegada de carbono do imóvel.

Alteração 105
Giles Chichester

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os edifícios ocupados por autoridades 
públicas  e os edifícios frequentemente 
visitados pelo público oferecem uma 
oportunidade de  dar o exemplo mostrando 
que são tomadas  na devida conta as 
considerações ambientais e energéticas, 
pelo que esses edifícios  devem ser 
regularmente sujeitos à certificação 
energética. A divulgação ao público de 
informação sobre desempenho energético 
deve ser reforçada, mediante uma exibição 
clara dos certificados energéticos. 

(18) Os edifícios ocupados por autoridades 
públicas  e os edifícios frequentemente 
visitados pelo público oferecem uma 
oportunidade de  dar o exemplo mostrando 
que são tomadas  na devida conta as 
considerações ambientais e energéticas, 
pelo que esses edifícios  devem ser 
regularmente sujeitos à certificação 
energética. A divulgação ao público de 
informação sobre desempenho energético 
deve ser reforçada, mediante uma exibição 
clara dos certificados energéticos. Se os 
Estados-Membros optarem por incluir a 
utilização da energia entre os requisitos 
de certificação do desempenho energético, 
poderá ser adoptada uma abordagem 
baseada na localização, em que um grupo 
de prédios vizinhos ocupados pela mesma 
organização partilha os contadores.

Or. en

Justificação

Esta alteração destaca o exemplo dado em alguns Estados-Membros, que alargaram os 
requisitos de afixação para reflectir tanto o desempenho energético do edifício, como o modo 
como a energia é utilizada pelos ocupantes do edifício. A aplicação da abordagem baseada 
na localização nestes casos tem em conta a forma como as universidades, os hospitais e 
outros locais públicos são organizados e pode fornecer uma melhor visão da utilização total 
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de energia e da pegada de carbono do imóvel.

Alteração 106
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os edifícios ocupados por autoridades 
públicas  e os edifícios frequentemente 
visitados pelo público oferecem uma 
oportunidade de  dar o exemplo mostrando 
que são tomadas  na devida conta as 
considerações ambientais e energéticas, 
pelo que esses edifícios  devem ser 
regularmente sujeitos à certificação 
energética. A divulgação ao público de 
informação sobre desempenho energético 
deve ser reforçada, mediante uma exibição 
clara dos certificados energéticos. 

(18) Os edifícios ocupados por autoridades 
públicas e os edifícios frequentemente 
visitados pelo público devem dar o 
exemplo mostrando que são tomadas na 
devida conta as considerações ambientais e 
energéticas, pelo que esses edifícios devem 
ser regularmente sujeitos à certificação 
energética. A divulgação ao público de 
informação sobre desempenho energético 
deve ser reforçada, mediante uma exibição 
clara dos certificados energéticos.

Or. en

Justificação

A Directiva 2002/91/CE, relativa ao desempenho energético dos edifícios frisa o papel de 
modelo que cabe ao sector público, salientando que este deve "dar o exemplo". Além disso, a 
Directiva exige relativa à energia renovável determina que os edifícios ocupados por 
entidades públicas devem dar o exemplo.

Alteração 107
Paul Rübig

Proposta de directiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A garantia do reconhecimento 
mútuo dos certificados de desempenho 
energético fornecidos pelos outros 
Estados-Membros será provavelmente 
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importante tendo em vista o 
desenvolvimento de um mercado 
transfronteiras para os serviços 
financeiros e outros serviços em prol da 
eficiência energética. De forma a facilitar 
este desenvolvimento, a Comissão deve 
estabelecer normas mínimas comuns no 
que respeita ao conteúdo e à apresentação 
dos certificados, bem como à acreditação 
dos peritos.

Or. en

Justificação

A obrigação de certificados multilingues para proprietários e inquilinos aumentará os custos 
das operações no mercado imobiliário e pode causar dificuldades de observância dessa 
norma. Quando o inquilino ou adquirente são oriundos de um país exótico pode ser um 
problema encontrar alguém apto a traduzir o texto do certificado ou, mesmo, alguém que fale 
essa língua. Em caso de necessidade, o presumível proprietário, adquirente ou inquilino pode 
traduzi-lo para uso pessoal.

Alteração 108
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Nos últimos anos o número de 
aparelhos de ar condicionado tem vindo a 
aumentar nos países da Europa. Este facto 
cria importantes dificuldades nas horas de 
ponta, problema que tem por consequência 
um aumento do preço da energia eléctrica e 
uma deterioração do equilíbrio energético 
nesses países. 

(19) Nos últimos anos o número de 
aparelhos de ar condicionado tem vindo a 
aumentar nos países da Europa. Este facto 
cria importantes dificuldades nas horas de 
ponta em todos os Estados-Membros,
problema que tem por consequência um 
aumento do preço da energia eléctrica e 
uma deterioração do equilíbrio energético 
nesses países. Consequentemente, deverá 
ser dada prioridade a estratégias que 
contribuam para melhorar o 
comportamento térmico dos edifícios 
durante o Verão. Concretamente, há que 
desenvolver ainda mais as técnicas de 
arrefecimento passivo, principalmente as 
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que contribuem para melhorar a 
qualidade do clima interior e o 
microclima em torno dos edifícios.

Or. de

Justificação

Precisamente devido ao aquecimento que, de forma geral, se aguarda na UE, já não faz 
qualquer sentido conferir prioridade às estratégias que visam melhorar a qualidade do clima 
interior nos países mais atingidos. Por outro lado, os exemplos dos últimos anos também têm 
revelado que a ocorrência de Verões quentes nos Estados-Membros do Sul se repercute 
igualmente no abastecimento de electricidade na Europa Central. Tais circunstâncias tornam 
ainda mais premente a necessidade de actuar.

Alteração 109
Paul Rübig

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Nos últimos anos o número de 
aparelhos de ar condicionado tem vindo a 
aumentar nos países da Europa. Este facto 
cria importantes dificuldades nas horas de 
ponta, problema que tem por consequência 
um aumento do preço da energia eléctrica e 
uma deterioração do equilíbrio energético 
nesses países.

(19) Nos últimos anos o número de 
aparelhos de ar condicionado tem vindo a 
aumentar nos países da Europa. Este facto 
cria importantes dificuldades nas horas de 
ponta, problema que tem por consequência 
um aumento do preço da energia eléctrica e 
uma deterioração do equilíbrio energético 
nesses países. Consequentemente, deverá 
ser dada prioridade a estratégias que 
contribuam para melhorar o 
comportamento térmico dos edifícios 
durante o Verão. Concretamente, devem 
desenvolver-se ainda mais as técnicas de 
arrefecimento passivo, principalmente as 
que contribuem para melhorar a 
qualidade do clima interior e o 
microclima em torno dos edifícios.

Or. en
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Justificação

O aperfeiçoamento e a promoção de técnicas de arrefecimento passivo podem diminuir a 
utilização de sistemas de ar condicionado e, por isso, são importantes para o desempenho 
energético dos edifícios.

Alteração 110
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Nos últimos anos o número de 
aparelhos de ar condicionado tem vindo a 
aumentar nos países da Europa. Este facto 
cria importantes dificuldades nas horas de 
ponta, problema que tem por consequência 
um aumento do preço da energia eléctrica e 
uma deterioração do equilíbrio energético 
nesses países.

(19) Nos últimos anos o número de 
aparelhos de ar condicionado tem vindo a 
aumentar nos países da Europa. Este facto 
cria importantes dificuldades nas horas de 
ponta, problema que tem por consequência 
um aumento do preço da energia eléctrica e 
uma deterioração do equilíbrio energético 
nesses países. Consequentemente, deverá 
ser dada prioridade a estratégias que 
contribuam para melhorar o 
comportamento térmico dos edifícios 
durante o Verão. Concretamente, devem 
desenvolver-se ainda mais as técnicas de 
arrefecimento passivo, principalmente as 
que contribuem para melhorar a 
qualidade do clima interior e o 
microclima em torno dos edifícios.

Or. en

Justificação

O aperfeiçoamento e a promoção de técnicas de arrefecimento passivo podem diminuir a 
utilização de sistemas de ar condicionado e, por isso, são importantes para o desempenho 
energético dos edifícios.
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Alteração 111
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Uma abordagem comum da 
certificação do desempenho dos edifícios e 
da inspecção dos sistemas de aquecimento 
e de ar condicionado, por intermédio de 
peritos qualificados e acreditados, cuja 
independência deverá ser garantida com 
base em critérios objectivos, contribuirá 
para nivelar as condições no que respeita 
aos esforços desenvolvidos nos Estados-
Membros em matéria de economia de 
energia no sector dos edifícios e conferirá 
transparência aos potenciais proprietários 
ou utentes no que respeita ao desempenho 
energético do mercado imobiliário 
comunitário.  A fim de garantir a 
qualidade dos certificados de desempenho 
energético e da inspecção dos sistemas de 
aquecimento e de ar condicionado em 
toda a Comunidade, deve ser estabelecido 
um mecanismo de controlo independente 
em cada Estado-Membro.

(21) Uma abordagem comum da 
certificação do desempenho dos edifícios e 
da inspecção dos sistemas de aquecimento 
e de ar condicionado, por intermédio de 
peritos qualificados, cuja independência 
deverá ser garantida com base em critérios 
objectivos, contribuirá para nivelar as 
condições no que respeita aos esforços 
desenvolvidos nos Estados-Membros em 
matéria de economia de energia no sector 
dos edifícios e conferirá transparência aos 
potenciais proprietários ou utentes no que 
respeita ao desempenho energético do 
mercado imobiliário comunitário.

Or. de

Justificação

O mecanismo de controlo proposto no documento da Comissão constituiria uma sobrecarga 
mínima de oito mil milhões de euros para os Estados-Membros e um acréscimo notório da
burocracia, mas não viria suprimir as dúvidas quanto à sua proporcionalidade e, por 
conseguinte, quanto à respectiva admissibilidade.   
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Alteração 112
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Uma abordagem comum da 
certificação do desempenho dos edifícios e 
da inspecção dos sistemas de aquecimento 
e de ar condicionado, por intermédio de 
peritos qualificados e acreditados, cuja 
independência deverá ser garantida com 
base em critérios objectivos, contribuirá 
para nivelar as condições no que respeita 
aos esforços desenvolvidos nos Estados-
Membros em matéria de economia de 
energia no sector dos edifícios e conferirá 
transparência aos potenciais proprietários 
ou utentes no que respeita ao desempenho 
energético do mercado imobiliário 
comunitário. A fim de garantir a 
qualidade dos certificados de desempenho 
energético e da inspecção dos sistemas de 
aquecimento e de ar condicionado em 
toda a Comunidade, deve ser estabelecido 
um mecanismo de controlo independente 
em cada Estado-Membro.

(21) Uma abordagem comum da 
certificação do desempenho dos edifícios e 
da inspecção dos sistemas de aquecimento 
e de ar condicionado, por intermédio de 
peritos qualificados, cuja independência 
deverá ser garantida com base em critérios 
objectivos, contribuirá para nivelar as 
condições no que respeita aos esforços 
desenvolvidos nos Estados-Membros em 
matéria de economia de energia no sector 
dos edifícios e conferirá transparência aos 
potenciais proprietários ou utentes no que 
respeita ao desempenho energético do 
mercado imobiliário comunitário.

Or. de

Justificação

O estabelecimento de um processo de acreditação suplementar, com vista à definição das 
pessoas habilitadas a emitir certificados de desempenho energético, implicaria uma enorme 
sobrecarga e a aplicação de muitos recursos, que, assim, deixariam de poder ser investidos 
em medidas concretas para a protecção do clima. A exigência de um determinado nível de 
qualificação, comprovado, por exemplo, por um diploma de formação profissional, para que 
seja possível emitir certificados de desempenho energético, é suficiente.
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Alteração 113
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Na medida em que o acesso à 
profissão de instalador ou o exercício da 
mesma representa uma profissão 
regulamentada, as condições prévias para 
o reconhecimento das qualificações 
profissionais encontram-se estipuladas na 
Directiva 2005/36/CE, relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais. A presente directiva é, por 
conseguinte, aplicável sem prejuízo da 
Directiva 2005/36/CE. Embora a 
Directiva 2005/36/CE estabeleça 
requisitos para o reconhecimento mútuo 
das qualificações profissionais, 
nomeadamente dos arquitectos, é também 
necessário assegurar que os arquitectos e 
urbanistas tenham em devida conta nos 
seus planos e projectos tecnologias de 
elevado nível de eficiência. Os Estados-
Membros devem, pois, emitir orientações 
claras, Os Estados Membros devem, pois, 
emitir orientações claras, compatíveis com 
as disposições da Directiva 2005/36/CE e, 
nomeadamente, os seus artigos 46.° e 
49.°.

Or. en

Justificação

O reconhecimento mútuo das qualificações entre os Estados-Membros facilitaria a livre 
circulação dos profissionais para lá das fronteiras nacionais, sem qualquer restrição ao 
comércio. O considerando tornará a directiva conforme com a Directiva Energias 
Renováveis.

Alteração 114
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
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Liese

Proposta de directiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Na medida em que o acesso à 
profissão de instalador ou o exercício da 
mesma representa uma profissão 
regulamentada, as condições prévias para 
o reconhecimento das qualificações 
profissionais encontram-se estipuladas na 
Directiva 2005/36/CE, relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais. A presente directiva é, por
conseguinte, aplicável sem prejuízo da 
Directiva 2005/36/CE.

Or. en

Justificação

O reconhecimento mútuo das qualificações entre os Estados-Membros facilitaria a livre 
circulação dos profissionais para lá das fronteiras nacionais, sem qualquer restrição ao 
comércio. O considerando tornará a directiva conforme com a Directiva Energias 
Renováveis.

Alteração 115
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Devem ser atribuídas competências 
nomeadamente à Comissão para adaptar ao 
progresso técnico certas partes do 
enquadramento geral estabelecido no 
Anexo I, elaborar as metodologias de 
cálculo dos níveis óptimos de rentabilidade 
dos requisitos mínimos de desempenho 
energético e estabelecer princípios comuns 
para definir os edifícios cujas emissões de 
dióxido de carbono e cujo consumo de 

(23) Devem ser atribuídas competências,
nomeadamente à Comissão, para adaptar 
ao progresso técnico certas partes do 
enquadramento geral estabelecido no 
Anexo I, elaborar as metodologias de 
cálculo dos níveis óptimos de rentabilidade 
dos requisitos mínimos de desempenho 
energético e estabelecer princípios comuns 
para definir os edifícios cujo consumo 
final de energia é baixo ou nulo. Sendo 
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energia primária são baixos ou nulos. 
Sendo essas medidas de carácter geral e 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.ºA da Decisão 
1999/468/CE.

essas medidas de carácter geral e 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.ºA da Decisão 
1999/468/CE.

Or. de

Justificação

Para o consumidor, não é o consumo de energia primária que é determinante, mas sim o 
consumo final de energia – o único que pode ler no contador, sendo irrelevante se, por 
exemplo, a electricidade foi produzida a partir de fontes renováveis ou de energia nuclear. O 
mesmo se aplica ao gás natural - que também pode ser obtido a partir de resíduos. 

Alteração 116
Paul Rübig

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Devem ser atribuídas competências 
nomeadamente à Comissão para adaptar ao 
progresso técnico certas partes do 
enquadramento geral estabelecido no 
Anexo I, elaborar as metodologias de 
cálculo dos níveis óptimos de rentabilidade 
dos requisitos mínimos de desempenho 
energético e estabelecer princípios comuns 
para definir os edifícios cujas emissões de 
dióxido de carbono e cujo consumo de 
energia primária são baixos ou nulos. 
Sendo essas medidas de carácter geral e 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.ºA da Decisão 
1999/468/CE.

(23) Devem ser atribuídas competências 
nomeadamente à Comissão para adaptar ao 
progresso técnico certas partes do 
enquadramento geral estabelecido no 
Anexo I, elaborar as metodologias 
harmonizadas de cálculo dos níveis 
óptimos de rentabilidade dos requisitos 
mínimos de desempenho energético e 
estabelecer princípios comuns para definir 
os edifícios cujas emissões de dióxido de 
carbono e cujo consumo de energia 
primária são baixos ou nulos. Sendo essas 
medidas de carácter geral e destinadas a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.ºA da Decisão 1999/468/CE.
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Or. en

Alteração 117
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Devem ser atribuídas competências 
nomeadamente à Comissão para adaptar ao 
progresso técnico certas partes do 
enquadramento geral estabelecido no 
Anexo I, elaborar as metodologias de 
cálculo dos níveis óptimos de rentabilidade 
dos requisitos mínimos de desempenho 
energético e estabelecer princípios comuns 
para definir os edifícios cujas emissões de 
dióxido de carbono e cujo consumo de 
energia primária são baixos ou nulos. 
Sendo essas medidas de carácter geral e 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.ºA da Decisão 
1999/468/CE.

(23) Devem ser atribuídas competências 
nomeadamente à Comissão para adaptar ao 
progresso técnico certas partes do 
enquadramento geral estabelecido no 
Anexo I, elaborar as metodologias de 
cálculo dos níveis óptimos de rentabilidade 
dos requisitos mínimos de desempenho 
energético e estabelecer princípios comuns 
para definir os edifícios excedentários em 
energia. Sendo essas medidas de carácter 
geral e destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.ºA da Decisão 
1999/468/CE.

Or. en

Justificação

Dado que 40% da energia na Europa é utilizada no sector dos edifícios, é necessário um 
verdadeiro impulso a favor das tecnologias mais avançadas e das normas mais exigentes, 
para reduzir a dependência das energias fósseis neste sector. O maior requisito de 
desempenho energético no sector dos edifícios é a norma relativa aos edifícios excedentários.
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Alteração 118
Riitta Myller

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Devem ser atribuídas competências 
nomeadamente à Comissão para adaptar ao 
progresso técnico certas partes do 
enquadramento geral estabelecido no 
Anexo I, elaborar as metodologias de 
cálculo dos níveis óptimos de rentabilidade 
dos requisitos mínimos de desempenho 
energético e estabelecer princípios comuns 
para definir os edifícios cujas emissões de 
dióxido de carbono e cujo consumo de 
energia primária são baixos ou nulos. 
Sendo essas medidas de carácter geral e 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.ºA da Decisão 
1999/468/CE.

(23) Devem ser atribuídas competências 
nomeadamente à Comissão para adaptar ao 
progresso técnico certas partes do 
enquadramento geral estabelecido no 
Anexo I, elaborar as metodologias de 
cálculo dos níveis óptimos de rentabilidade 
dos requisitos mínimos de desempenho 
energético e estabelecer princípios comuns 
para definir os edifícios cujas emissões de 
dióxido de carbono e cujo consumo de 
energia primária são baixos ou nulos ou 
que produzam energia. Sendo essas 
medidas de carácter geral e destinadas a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.ºA da Decisão 1999/468/CE.

Or. fi

Alteração 119
Paul Rübig, Peter Liese

Proposta de directiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Dado que as aplicações de 
iluminação representam actualmente 
cerca de 14% da energia utilizada na UE 
e que os sistemas de iluminação mais 
avançados permitem economizar mais de 
80% de energia, mantendo embora 
condições de iluminação consonantes 
com as normas europeias (sendo este um 
meio mal explorado de contribuir para 
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que a União Europeia atinja os objectivos 
da UE em 2020), a Comissão deve tomar 
as medidas adequadas para adoptar uma 
directiva relativa à concepção da 
iluminação, para complementar as 
medidas e os objectivos estabelecidos na 
presente directiva. Considera-se que uma 
maior eficiência energética resultante de 
uma melhor concepção da iluminação e 
da utilização de fontes de luz eficientes do 
ponto de vista energético em consonância 
com o disposto na Directiva relativa à 
eficiência energética dos produtos dá um 
contributo significativo para melhorar o 
desempenho energético dos edifícios.

Or. en

Alteração 120
Herbert Reul

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Atendendo a que os objectivos de 
aumento do desempenho energético dos 
edifícios não podem ser suficientemente 
alcançados pelos Estados-Membros 
devido à complexidade do sector dos 
edifícios e à incapacidade dos mercados 
imobiliários nacionais para dar uma 
resposta adequada aos desafios da 
eficiência energética, e podem, pois, 
devido à dimensão e aos efeitos da acção, 
ser melhor alcançados ao nível 
comunitário, a Comunidade pode tomar 
medidas, segundo o princípio da 
subsidiariedade, previsto no artigo 5.º do 
Tratado. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade, previsto no mesmo 
artigo, a presente directiva não 
ultrapassando o que se torne necessário 
para alcançar esses objectivos .

(24) Os objectivos de aumento do 
desempenho energético dos edifícios 
podem ser apoiados por medidas a nível 
comunitário, sobretudo através da 
harmonização de certas disposições, de 
forma a que a Comunidade possa tomar 
medidas segundo o princípio da 
subsidiariedade, previsto no artigo 5.º do 
Tratado. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade, previsto no mesmo 
artigo, a presente directiva não deve 
ultrapassar o que se torne necessário para 
alcançar esses objectivos.
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Or. de

Justificação

Se a Comissão considera que os Estados-Membros já se encontram no limite das suas 
capacidades, é legítimo perguntar-lhe como atingirá os objectivos em causa. O princípio da 
subsidiariedade deve ser levado a sério.

Alteração 121
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Atendendo a que os objectivos de 
aumento do desempenho energético dos 
edifícios não podem ser suficientemente 
alcançados pelos Estados-Membros devido 
à complexidade do sector dos edifícios e à 
incapacidade dos mercados imobiliários 
nacionais para dar uma resposta adequada 
aos desafios da eficiência energética, e 
podem, pois, devido à dimensão e aos 
efeitos da acção, ser melhor alcançados ao 
nível comunitário, a Comunidade pode 
tomar medidas, segundo o princípio da 
subsidiariedade, previsto no artigo 5.º do 
Tratado. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade, previsto no mesmo 
artigo, a presente directiva não 
ultrapassando o que se torne necessário 
para alcançar esses objectivos.

(Não se aplica à versão portuguesa).

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa).
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Alteração 122
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 1 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva promove  a melhoria 
do desempenho energético dos edifícios na 
Comunidade, tendo em conta as condições 
climáticas externas e as condições locais, 
bem como as exigências em matéria de 
clima interior e a rentabilidade económica.

A presente directiva promove  a melhoria 
do desempenho energético dos edifícios na 
Comunidade, tendo em conta as condições 
climáticas externas e as condições locais, 
bem como as exigências em matéria de 
clima interior e os níveis óptimos de 
rentabilidade do desempenho energético.

Or. en

Justificação

A directiva deve incluir uma referência à metodologia de cálculo dos níveis óptimos de 
rentabilidade, bem como aos requisitos mínimos de desempenho para as componentes da 
envolvente e os sistemas técnicos do edifício, assim como à sua aplicação em edifícios novos 
e existentes. O objectivo de construção de edifícios com consumo líquido de energia nulo é 
um elemento importante da reforma. Devem ser incluídos requisitos de educação, formação e 
reconhecimento mútuo entre os Estados-Membros para os certificadores do desempenho 
energético dos edifícios e os inspectores dos sistemas de aquecimento e de ar condicionado.

Alteração 123
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Enquadramento geral para uma 
metodologia de cálculo do desempenho 
energético integrado dos edifícios e suas 
partes ;

(a) Enquadramento geral para uma 
metodologia de cálculo do desempenho 
energético integrado dos edifícios e suas 
partes e das componentes da envolvente e 
dos sistemas técnicos dos edifícios;

Or. en
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Justificação

A directiva deve incluir uma referência à metodologia de cálculo dos níveis óptimos de 
rentabilidade, bem como aos requisitos mínimos de desempenho para as componentes da 
envolvente e os sistemas técnicos do edifício, assim como à sua aplicação em edifícios novos 
e existentes. O objectivo de construção de edifícios com consumo líquido de energia nulo é 
um elemento importante da reforma. Devem ser incluídos requisitos de educação, formação e 
reconhecimento mútuo entre os Estados-Membros para os certificadores do desempenho 
energético dos edifícios e os inspectores dos sistemas de aquecimento e de ar condicionado.

Alteração 124
Adam Gierek

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Enquadramento geral para uma 
metodologia de cálculo do desempenho 
energético integrado dos edifícios e suas 
partes ;

a) Uma metodologia de cálculo do 
desempenho energético integrado dos 
edifícios e suas partes ;

Or. pl

Justificação

As leis da física são as mesmas em toda a Europa. A nível local, só são relevantes os 
parâmetros objectivos, tais como a exposição solar ou o número de dias nos quais se atinge 
uma determinada temperatura. Ora, este tipo de dados já foi harmonizado a nível europeu.
As actuais medidas de execução, baseadas em modelos de cálculo diferentes, constituem uma 
barreira de facto ao comércio, não só entre os Estados-Membros, mas também entre as 
regiões. A escolha de uma metodologia única permitirá a realização de comparações a todos 
os níveis e eliminará a confusão existente ao abrigo da actual Directiva EPBD.
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Alteração 125
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Enquadramento geral para uma
metodologia de cálculo do desempenho 
energético integrado dos edifícios e suas 
partes ;

(a) Metodologia de cálculo do desempenho 
energético integrado dos edifícios e suas 
partes;

Or. en

Justificação

As leis da física são as mesmas em toda a Europa. A nível local, só os parâmetros objectivos, 
tais como a insolação e os chamados graus-dias, são relevantes, estando os dados já 
normalizados a nível europeu. Estes dados já se encontram normalizados a nível europeu. As 
actuais medidas de execução com diferentes modelos de cálculo de facto criam barreiras ao 
comércio não só entre Estados-Membros, mas também entre regiões. O método único 
permitirá uma comparação eficaz de todos os níveis, acabando assim com a confusão da 
actual directiva europeia relativa ao desempenho energético dos edifícios.

Alteração 126
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Aplicação de requisitos mínimos para o 
desempenho energético dos edifícios 
existentes e suas partes  que sejam sujeitos 
a importantes obras de renovação;

(c) Aplicação de requisitos mínimos para o 
desempenho energético dos edifícios 
existentes e suas partes que sejam sujeitos 
a importantes obras de renovação, bem 
como das componentes da envolvente e 
dos sistemas técnicos dos edifícios, sempre 
que sejam substituídos ou modernizados;

Or. en
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Justificação

A directiva deve incluir uma referência à metodologia de cálculo dos níveis óptimos de 
rentabilidade, bem como aos requisitos mínimos de desempenho para as componentes da 
envolvente e os sistemas técnicos do edifício, assim como à sua aplicação em edifícios novos 
e existentes. O objectivo de construção de edifícios com consumo líquido de energia nulo é 
um elemento importante da reforma. Devem ser incluídos requisitos de educação, formação e 
reconhecimento mútuo entre os Estados-Membros para os certificadores do desempenho 
energético dos edifícios e os inspectores dos sistemas de aquecimento e de ar condicionado.

Alteração 127
Markus Ferber

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Planos nacionais para aumentar o 
número de edifícios cujo nível de emissões 
de dióxido de carbono e de consumo de 
energia primária seja baixo ou nulo;

Suprimido

Or. de

Justificação

A construção de edifícios cujo nível de emissões de dióxido de carbono e de consumo de 
energia primária seja baixo ou nulo, superando substancialmente, deste modo, os valores 
constantes das normas mínimas a estabelecer pelos Estados-Membros, só poderá radicar 
numa base voluntária. Por este motivo, os Estados-Membros não podem assumir 
compromissos voluntários para atingir, até 2020, uma determinada percentagem destes 
edifícios em relação ao número total de imóveis. A norma proposta no n.º 5 do artigo 9.º 
afigura-se constituir um primeiro passo para a introdução de requisitos directos da UE em 
matéria de edifícios com um consumo de energia baixo ou nulo (subsidiariedade).
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Alteração 128
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Planos nacionais para aumentar o 
número de edifícios cujo nível de emissões 
de dióxido de carbono e de consumo de 
energia primária seja baixo ou nulo;

(d) Planos nacionais para aumentar o 
número de edifícios cujo nível de consumo 
de energia líquida seja nulo.

Or. en

Justificação

A directiva deve incluir uma referência à metodologia de cálculo dos níveis óptimos de 
rentabilidade, bem como aos requisitos mínimos de desempenho para as componentes da 
envolvente e os sistemas técnicos do edifício, assim como à sua aplicação em edifícios novos 
e existentes. O objectivo de construção de edifícios com consumo líquido de energia nulo é 
um elemento importante da reforma. Devem ser incluídos requisitos de educação, formação e 
reconhecimento mútuo entre os Estados-Membros para os certificadores do desempenho 
energético dos edifícios e os inspectores dos sistemas de aquecimento e de ar condicionado.

Alteração 129
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Planos nacionais para aumentar o 
número de edifícios cujo nível de emissões 
de dióxido de carbono e de consumo de
energia primária seja baixo ou nulo;

(d) Planos e metas nacionais para aumentar 
o número de edifícios de energia primária
líquida nula ou de energia excedentária; 

Or. en

Justificação

Dado que 40% da energia na Europa é utilizada no sector dos edifícios e tendo em conta o 
clima de crise e a necessidade de estimular o emprego na UE, são urgentes políticas e 
medidas fortes a favor das tecnologias mais avançadas e das normas mais exigentes. A 
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prioridade deve ser a redução do consumo total de energia no sector dos edifícios.

Alteração 130
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Planos nacionais para aumentar o 
número de edifícios cujo nível de emissões 
de dióxido de carbono e de consumo de 
energia primária seja baixo ou nulo;

(d) Planos e metas nacionais para aumentar 
o número de edifícios excedentários em 
energia. 

Or. en

Justificação

Dado que 40% da energia na Europa é utilizada no sector dos edifícios, é necessário um 
verdadeiro impulso a favor das tecnologias mais avançadas e das normas mais exigentes, 
para reduzir a dependência das energias fósseis neste sector.

Alteração 131
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Planos nacionais para aumentar o 
número de edifícios cujo nível de emissões 
de dióxido de carbono e de consumo de 
energia primária seja baixo ou nulo;

(d) Planos nacionais para aumentar o 
número de edifícios excedentários em 
energia e edifícios cujo nível de emissões 
de dióxido de carbono e de consumo de 
energia primária seja baixo ou nulo;

Or. en

Justificação

A construção de edifícios excedentários em energia, ou seja, que produzem mais energia do 
que a que consomem, já é tecnicamente possível. Por isso, há que mencionar estes edifícios 
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na presente proposta de reformulação.

Alteração 132
Riitta Myller

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Planos nacionais para aumentar o 
número de edifícios cujo nível de emissões 
de dióxido de carbono e de consumo de 
energia primária seja baixo ou nulo;

d) Planos nacionais para aumentar o 
número de edifícios cujo nível de emissões 
de dióxido de carbono e de consumo de 
energia primária seja baixo ou nulo ou que 
produzam energia;

Or. fi

Alteração 133
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Planos nacionais para aumentar o 
número de edifícios cujo nível de emissões 
de dióxido de carbono e de consumo de 
energia primária seja baixo ou nulo;

(d) Planos nacionais para aumentar o 
número de edifícios cujo consumo final de 
energia  seja baixo ou nulo;

Or. de

Justificação

Para o consumidor, não é o consumo de energia primária que é determinante, mas sim o 
consumo final de energia – o único que pode ler no contador, sendo irrelevante se, por 
exemplo, a electricidade foi produzida a partir de fontes renováveis ou de energia nuclear. O 
mesmo se aplica ao gás natural - que também pode ser obtido a partir de resíduos. 
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Alteração 134
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Inspecção regular de instalações de 
aquecimento e de  ar condicionado nos 
edifícios;

(f) Inspecção regular de instalações de 
aquecimento e de ar condicionado nos 
edifícios, e, complementarmente, 
avaliação da instalação de aquecimento 
quando as caldeiras tenham mais de 
quinze anos;

Or. de

Justificação

Recorrendo à norma EN 15378, é possível efectuar uma única avaliação da eficácia sem 
grande dificuldade. Nesta base, pode ser feita uma recomendação com o objectivo de 
modernizar instalações de aquecimento antigas. Ainda que os trabalhos relativos à norma 
EN 15378 tenham registado progressos consideráveis, não se justifica abolir a avaliação em 
referência. 

Alteração 135
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Sistemas de controlo independente dos 
certificados de desempenho energético e 
dos relatórios de inspecção

Suprimido

Or. de

Justificação

A obrigação de estabelecer um sistema de controlo independente, para além das inspecções a 
efectuar e da emissão de certificados de desempenho energético, dá azo a uma carga 
administrativa suplementar que se afigura desproporcionada. Um sistema de controlo deste 
género implicaria a atribuição de recursos que deveriam antes ser investidos em medidas 
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concretas de poupança de energia, em vez de serem desperdiçados com a criação de novos 
procedimentos administrativos.

Alteração 136
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Requisitos de educação, formação e 
reconhecimento mútuo entre os Estados-
Membros para os certificadores do 
desempenho energético dos edifícios e os 
inspectores de sistemas de aquecimento e 
de ar condicionado.

Or. en

Justificação

A directiva deve incluir uma referência à metodologia de cálculo dos níveis óptimos de 
rentabilidade, bem como aos requisitos mínimos de desempenho para as componentes da 
envolvente e os sistemas técnicos do edifício, assim como à sua aplicação em edifícios novos 
e existentes. O objectivo de construção de edifícios com consumo líquido de energia nulo é 
um elemento importante da reforma. Devem ser incluídos requisitos de educação, formação e 
reconhecimento mútuo entre os Estados-Membros para os certificadores do desempenho 
energético dos edifícios e os inspectores dos sistemas de aquecimento e de ar condicionado.

Alteração 137
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Planos nacionais para a supressão 
de óbices existentes na legislação 
nacional relativa à construção, ao 
arrendamento e à protecção do 
património histórico, bem como para a 
criação de incentivos financeiros. 
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Or. de

Justificação

Os Estados-Membros devem ser exortados a criar incentivos financeiros adicionais, por 
exemplo, no direito fiscal, e a eliminarem entraves existentes na legislação nacional relativa 
à construção, ao arrendamento e à protecção do património histórico. Tal aplica-se, por 
exemplo, a requisitos relativos a obras de modernização no intuito de poupar energia e a 
exigências em vigor em caso de modernização de imóveis protegidos.

Alteração 138
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) a utilização de níveis mínimos de 
energia produzida no local, proveniente 
de fontes renováveis, em edifícios novos e 
renovados. 

Or. en

Justificação

A forte integração de energias renováveis nos edifícios é fundamental para assegurar que a 
UE cumpra o seu ambicioso objectivo de 20% de energia renovável até 2020 e reduza a sua 
dependência energética. Esta é uma oportunidade para converter os edifícios em produtores 
autónomos de energia. 

Além do mais, está de acordo com a Directiva sobre energias renováveis.
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Alteração 139
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. "partes de um edifício", 
apartamentos ou unidades de um edifício 
concebidas para utilização separada ; 

Or. en

Justificação

A expressão "ou as suas partes" é utilizada em muitos artigos da Directiva. Terá, por 
conseguinte, que ser definida; de outro modo, corre-se o risco de que esta expressão seja 
interpretada de modo a incluir componentes e sistemas técnicos dos edifícios. É utilizada nos 
artigos sobre a certificação para designar partes de edifícios multifamiliares e comerciais 
destinados a utilização separada, tais como apartamentos e escritórios. 

Alteração 140
Claude Turmes

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. "edifício de energia primária líquida 
nula", edifício cujo consumo anual global 
de energia primária é igual à energia 
produzida no local a partir de fontes 
renováveis;

Or. en

Justificação

A presente directiva tem que ter uma definição de edifício com consumo nulo de energia.



PE420.139v01-00 70/108 AM\768653PT.doc

PT

Alteração 141
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. "edifício de energia primária líquida 
nula", edifício cujo consumo anual global 
de energia primária  não é superior à 
energia produzida no local a partir de 
fontes renováveis;

Or. en

Justificação

Deveria ser aditada uma definição de "edifício de energia primária líquida nula".

Alteração 142
Mechtild Rothe

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. "edifício excedentário em energia", 
edifício em que a energia produzida no 
local por fontes renováveis é superior à 
energia primária consumida anualmente 
pelo edifício;

Or. en

Justificação

É necessária uma definição de "edifício excedentário em energia" uma vez que é referida na 
alteração ao artigo 9º. 
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Alteração 143
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. "edifício excedentário em energia", 
edifício cujo consumo anual de energia 
primária é inferior à energia produzida 
no local a partir de fontes renováveis; 

Or. en

Justificação

A presente directiva tem que ter uma definição de "edifício excedentário em energia".

Alteração 144
Adam Gierek

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) “Sistema técnico do edifício”, o 
equipamento técnico para o aquecimento,
o arrefecimento, a ventilação, o
fornecimento de água quente, a iluminação 
e a produção de electricidade ou que 
combine estas funções;

(2) “Sistema técnico dos edifícios”, o 
equipamento técnico destinado ao
aquecimento, ao arrefecimento, à
ventilação, ao fornecimento de água 
quente, à iluminação e à produção de 
electricidade, ou que combine estas 
funções, instalado num edifício e utilizado 
exclusivamente por esse edifício, ou o 
equipamento técnico destinado a prestar 
os mesmos serviços para a satisfação das 
necessidades de mais de um edifício;

Or. pl

Justificação

Nem todos os sistemas técnicos estão instalados num edifício específico. Há casos em que os 
sistemas técnicos são utilizados por um conjunto de edifícios, como, por exemplo, num 
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condomínio.

Alteração 145
Edit Herczog

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. “Sistema técnico do edifício”, o 
equipamento técnico para o aquecimento, o 
arrefecimento, a ventilação, o fornecimento 
de água quente, a iluminação e a produção 
de electricidade ou que combine estas 
funções;

2. “Sistema técnico do edifício”, o 
equipamento técnico para o aquecimento, o 
arrefecimento, a ventilação, o fornecimento 
de água quente, a iluminação e a produção 
de electricidade ou que combine estas 
funções e consuma energia;

Or. en

Justificação

A definição proposta pela Comissão não é totalmente clara. Por exemplo, uma janela aberta 
ou uma fachada de vidro com aberturas permitem a ventilação e arrefecimento sem consumo 
de energia para os quais a fixação de requisitos mínimos de desempenho energético não faz 
sentido. Estes elementos são exemplos típicos da "envolvente do edifício" que não entram na 
definição do n.º5.

Alteração 146
Ján Hudacký, Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. “Sistema técnico do edifício”, o 
equipamento técnico para o aquecimento, o 
arrefecimento, a ventilação, o fornecimento 
de água quente, a iluminação e a produção 
de electricidade ou que combine estas 
funções;

2. “Sistema técnico do edifício”, o 
equipamento técnico para o aquecimento, o 
arrefecimento, a ventilação, o fornecimento 
de água quente, a iluminação e a produção 
de electricidade, sistemas de medição, 
monitorização e controlo, ou que combine 
estas funções;

Or. en
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Alteração 147
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. "sistema de aquecimento" sistemas 
de fontes de calor , distribuição e emissão 
de calor necessário para fornecer 
aquecimento do ambiente e o 
fornecimento de água quente sanitária 
nos edifícios, incluindo todos os controlos 
automáticos destinados a assegurar o 
conforto e a economia de energia.

Or. en

Justificação

O "sistema de aquecimento"é introduzido na proposta da Comissão nos artigos 8.º, 10.º, 13.º 
e 16.º e deveria portanto ser definido. 

Alteração 148
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) “Desempenho energético de um 
edifício”, a quantidade de energia 
calculada ou medida necessária para 
satisfazer a procura de energia associada à 
utilização típica do edifício, que inclui, 
entre outras, a energia utilizada para o 
aquecimento, água quente, a refrigeração, a 
ventilação e a iluminação.

(3) “Desempenho energético de um 
edifício”, a quantidade de energia 
calculada ou efectivamente consumida,
necessária para satisfazer a procura de 
energia associada à utilização típica do 
edifício, que inclui, entre outras, a energia 
utilizada para o aquecimento, água quente, 
a refrigeração, a ventilação, as instalações 
fixas de iluminação, a protecção solar e 
sistemas solares passivos, expressa em 
kWh/M2 por ano.



PE420.139v01-00 74/108 AM\768653PT.doc

PT

Or. de

Justificação

A presente alteração visa assegurar a uniformidade da terminologia utilizada – no caso 
vertente, com o ponto 1 do Anexo I.

Os sistemas solares passivos são susceptíveis de dar azo a uma redução das necessidades em 
matéria de aquecimento por um custo moderado. Ao mesmo tempo, a protecção solar pode 
contribuir, igualmente por um custo moderado, para uma redução das necessidades em 
matéria de arrefecimento. Obtém-se, em ambos os casos, uma redução das necessidades 
energéticas dos edifícios. 

Alteração 149
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. “Desempenho energético de um 
edifício”, a quantidade de energia 
calculada ou medida necessária  para 
satisfazer a procura de energia  associada à 
utilização típica  do edifício, que inclui, 
entre outras, a energia utilizada para  o 
aquecimento, a água quente, a refrigeração, 
a ventilação e a iluminação.

(3)“Desempenho energético de um 
edifício”, a quantidade de energia primária 
calculada ou medida necessária  para 
satisfazer a procura de energia  associada à 
utilização típica  do edifício, que inclui, 
entre outras, a energia utilizada para  o 
aquecimento, a água quente, a refrigeração, 
a ventilação e a iluminação. Será expressa 
em kWh/m2 por ano.

Or. en

Justificação

A definição de "desempenho energético de um edifício" deveria ser clarificada e expressa em 
termos de consumo de energia primária. Este é o único indicador que fornece informação 
fiável sobre o consumo de energia de um edifício.
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Alteração 150
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. “Desempenho energético de um 
edifício”, a quantidade de energia 
calculada ou medida necessária  para 
satisfazer a procura de energia  associada à 
utilização típica  do edifício, que inclui, 
entre outras, a energia utilizada para  o 
aquecimento, a água quente, a refrigeração, 
a ventilação e a iluminação.

3. “Desempenho energético de um 
edifício”, a quantidade de energia primária 
calculada ou medida necessária  para 
satisfazer a procura de energia  associada à 
utilização típica  do edifício, que inclui, 
entre outras, a energia utilizada para  o 
aquecimento, a água quente, a refrigeração, 
a ventilação e a iluminação.

Or. en

Justificação

A definição deveria ser claramente expressa em termos de consumo de energia primária 
como sendo a informação mais fiável.

Alteração 151
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. “Desempenho energético de um 
edifício”, a quantidade de energia 
calculada ou medida necessária  para 
satisfazer a procura de energia  associada à 
utilização típica  do edifício, que inclui, 
entre outras, a energia utilizada para  o 
aquecimento, a água quente, a refrigeração, 
a ventilação e a iluminação.

(3) “Desempenho energético de um 
edifício”, a quantidade de energia 
calculada necessária  para satisfazer a 
procura de energia  associada à utilização 
típica  do edifício, que inclui, entre outras, 
a energia utilizada para  o aquecimento, a 
água quente, a refrigeração, a ventilação e 
a iluminação.

Or. en
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Justificação

A directiva sobre o desempenho energético dos edifícios deveria conter uma definição não 
ambígua de "eficiência energética". A definição no texto presente baseia-se no cálculo ou, 
alternativamente, na medição do consumo de energia. Corre-se o risco de os resultados 
serem muito diferentes. Assim, o cálculo deveria ser o único método admitido, baseado numa 
metodologia harmonizada europeia.

Alteração 152
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. “Desempenho energético de um 
edifício”, a quantidade de energia 
calculada ou medida necessária  para 
satisfazer a procura de energia  associada à 
utilização típica  do edifício, que inclui, 
entre outras, a energia utilizada para  o 
aquecimento, a água quente, a refrigeração, 
a ventilação e a iluminação.

(3) “Desempenho energético de um 
edifício”, a quantidade de energia 
calculada ou medida necessária  para 
satisfazer a procura de energia  associada à 
utilização típica  do edifício, que inclui, 
entre outras, a energia utilizada para  o 
aquecimento, a água quente, a refrigeração, 
a ventilação, a contribuição solar passiva, 
a protecção solar e a iluminação. Será 
expressa em kWh/m2 por ano.

Or. en

Justificação

A definição de "desempenho energético de um edifício" deveria incluir a redução do 
aquecimento e arrefecimento. kWh/m2 por ano é o único indicador que fornece informação 
fiável sobre o consumo de energia de um edifício.

Alteração 153
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. "Energia primária": a energia renovável (4) "Energia primária": “Energia primária”, 
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e não renovável que não passou por um 
processo de conversão ou de 
transformação;

a energia proveniente de fontes renováveis
e não renováveis que não passou por um 
processo de conversão ou de 
transformação;

Or. en

Justificação

Deve haver coerência das definições das políticas da UE. A alteração da formulação é 
proposta para fazer uma referência directa à definição de "energia proveniente de fontes 
renováveis" como sugerido na alínea a) do artigo 2.º da directiva sobre energias renováveis, 
aprovada pelo Parlamento Europeu em sessão plenária a 17 de Dezembro de 2008. 

Alteração 154
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) “Energia primária”, a energia renovável 
e não renovável que não passou por um 
processo de conversão ou de 
transformação; 

(4) “Energia primária”, a energia não 
renovável que não passou por um processo 
de conversão ou de transformação;

Or. de

Justificação

Se as energias renováveis tivessem de ser incluídas na definição, não existiriam casas com 
baixo consumo de energia, dado que até a própria energia solar tem de ser sujeita a um 
processo de transformação. Sendo assim, ir-se-ia longe de mais, ao incluir as energias 
renováveis na definição em apreço. 
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Alteração 155
Britta Thomsen

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. “Energia proveniente de fontes 
renováveis”: energia proveniente de 
fontes não fósseis renováveis: energia 
eólica, solar, geotérmica, aerotérmica, 
hidrotérmica e oceânica, das ondas, das 
marés, hidráulica, de biomassa, de gases 
dos aterros, de gases das instalações de 
tratamento de águas residuais e biogases;

Or. en

Justificação

A energia proveniente das fontes renováveis desempenha um papel significativo na proposta 
de reformulação e deveria, portanto, ser definida. Deve haver coerência das definições das 
políticas da UE. A definição proposta é a da alínea a) do artigo 2.º da directiva sobre 
energias renováveis aprovada pelo Parlamento Europeu em sessão plenária a 17 de 
Dezembro de 2008. 

Alteração 156
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. “Envolvente do edifício”, os elementos 
de um edifício que separam o seu interior 
do ambiente exterior, incluindo as janelas, 
as paredes, as fundações, a placa de 
subsolo, o tecto, o telhado e o isolamento;

(5) “Envolvente do edifício”, componentes 
integradas de um edifício que separam o 
seu interior do ambiente exterior;

Or. en
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Justificação

Para assegurar a coerência entre definições, a palavra "elemento" deveria ser substituída 
por "componente"na definição de "envolvente do edifício" porque "componente envolvente" é 
agora utilizada numa nova definição proposta. Os elementos (agora componentes) incluídos 
na envolvente do edifício podem ser suprimidos uma vez que agora figuram na definição 
proposta de "componente envolvente". A utilização do termo "integradas" destina-se a 
designar componentes que constituem a parte funcional do dispositivo de isolamento térmico.

Alteração 157
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5) “Envolvente do edifício”, os elementos 
de um edifício que separam o seu interior 
do ambiente exterior, incluindo as janelas, 
as paredes, as fundações, a placa de 
subsolo, o tecto, o telhado e o isolamento;

5) “Envolvente do edifício”, os 
componentes integrados de um edifício 
que separam o seu interior do ambiente 
exterior, incluindo as janelas, os sistemas e 
processos de sombreamento, as paredes, as 
fundações, a placa de subsolo, o tecto, o 
telhado e o isolamento, que condicionam o 
desempenho energético do edifício e que 
não estão abrangidos pelo sistema técnico 
do edifício;

Or. fr

Justificação

A envolvente do edifício refere-se ao conjunto dos componentes de um edifício. É importante 
velar por que todos os elementos individuais dos edifícios fiquem sujeitos aos mesmos 
critérios de eficácia energética utilizados para os sistemas técnicos dos edifícios.
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Alteração 158
Dominique Vlasto

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5) "Envolvente do edifício", os elementos 
de um edifício que separam o seu interior 
do ambiente exterior, incluindo as janelas, 
as paredes, as fundações, a placa de 
subsolo, o tecto, o telhado e o isolamento;

5) “Envolvente do edifício”, os elementos 
de um edifício que separam o seu interior 
do ambiente exterior, incluindo as janelas, 
as paredes, as fundações, a placa de 
subsolo, o tecto, o telhado e o conjunto dos 
sistemas de isolamento;

Or. fr

Justificação

O isolamento não é um produto único ou apenas uma técnica. Existem diferentes sistemas de 
isolamento cujo alvo são diferentes partes da envolvente do edifício (telhado, paredes, 
janelas, pontes térmicas, etc.). Por razões de clareza, é, por conseguinte, necessário ter em 
conta nesta definição o conjunto dos sistemas de isolamento.

Alteração 159
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. “Envolvente do edifício”, os elementos 
de um edifício que separam o seu interior 
do ambiente exterior, incluindo as janelas, 
as paredes, as fundações, a placa de 
subsolo, o tecto, o telhado e o isolamento;

5. “Envolvente do edifício”, os elementos 
de um edifício que separam o seu interior 
do ambiente exterior,

Or. en

Justificação

A envolvente do edifício deveria ser definida separadamente das suas componentes.
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Alteração 160
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. "Componentes da envolvente", parte 
individual e integrante do edifício, 
incluindo janelas, protecções solares, 
portas exteriores, paredes, fundações, 
lajes de fundação, tecto e cobertura e seu 
isolamento, que influencia o desempenho 
energético do edifício e que não é coberta 
pelo sistema técnico do edifício;

Or. en

Justificação

A definição de "componentes da envolvente" é necessária para evitar múltiplas 
interpretações de componentes por parte dos Estados-Membros e assegurar que os elementos 
individuais da envolvente do edifício sejam sujeitos a exigências mínimas de desempenho, do 
mesmo modo que os sistemas técnicos do edifício. Tal irá igualmente colocar as componentes 
da envolvente em pé de igualdade com os sistemas técnicos dos edifícios aquando do cálculo 
dos níveis óptimos de investimento para o ciclo de vida do edifício.

Alteração 161
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. "Componentes da envolvente", parte 
individual e integrante do edifício, 
incluindo janelas, protecções solares, 
paredes, fundações, lajes de fundação, 
tecto e cobertura e seu isolamento, que 
influencia o desempenho energético do 
edifício e que não é coberta pelo sistema 
técnico do edifício;
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Or. en

Justificação

A definição de "componentes da envolvente" é necessária para evitar múltiplas 
interpretações de componentes por parte dos Estados-Membros e assegurar que os elementos 
individuais da envolvente do edifício sejam sujeitos a exigências mínimas de desempenho, do 
mesmo modo que os sistemas técnicos do edifício. 

Alteração 162
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. "Componentes da envolvente", parte 
individual do edifício que influencia o 
desempenho energético do edifício e que 
não é coberta pela definição do sistema 
técnico do edifício e inclui janelas, portas 
exteriores, protecções solares, portas 
exteriores, paredes, fundações, lajes de 
fundação, tecto e cobertura (incluindo o 
isolamento).

Or. en

Justificação

Deveria ser aditada uma definição de "componente/elemento" ao artigo 2.º para evitar 
interpretações ambíguas pelos Estados-Membros e assegurar que os elementos individuais da 
envolvente do edifício sejam sujeitos a requisitos de desempenho do mesmo modo que os 
sistemas técnicos do edifício e colocados em pé de igualdade com estes no cálculo dos níveis 
óptimos de investimento para o ciclo de vida do edifício. 
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Alteração 163
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5- A) "sistema de isolamento", o sistema 
destinado a reduzir a perda térmica e as 
emissões  de dióxido de carbono pela 
envolvente do edifício, nomeadamente a  
nível:
- do telhado,
- das paredes, pavimentos e tectos,
- das janelas, parapeitos de janela e 
caixas de estores,
- de pontes térmicas, e
- de qualquer tipo de ligação estrutural do 
edifício susceptível de causar perdas 
térmicas;

Or. fr

Justificação

Para tornar o texto mais preciso, é conveniente indicar os sistemas de isolamento em função 
das correspondentes partes da envolvente do edifício e sublinhar a função do isolamento que 
consiste, designadamente, em reduzir as perdas térmicas e as emissões de CO2. Por razões 
de pertinência económica, convém ainda ponderar a eficiência de todos os sistemas a fim de 
determinar qual dos mesmos permitem reduzir mais eficazmente as perdas térmicas e as 
emissões de CO2.

Alteração 164
Adam Gierek

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) “Grandes obras de renovação”, as obras (6) “Grandes obras de renovação”, as obras 
de reconversão de um só edifício, ou de 
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de renovação de um edifício em que uma série de edifícios similares, em que o 
custo total do trabalho de reconversão dos 
sistemas técnicos usados no aquecimento, 
no arrefecimento, na ventilação e na 
recuperação térmica é superior a 1/3 do 
valor dos edifícios a reconverter, 
excluindo o valor do terreno em que estes 
estão situados;

a) o custo total da renovação relacionada 
com a envolvente do edifício ou os
sistemas técnicos do edifício é superior a 
25% do valor do edifício, excluindo o valor 
do terreno em que este está situado, ou
b) é renovada mais de 25% da superfície 
da envolvente do edifício;

Or. pl

Justificação

A renovação de um edifício não tem necessariamente de abranger a respectiva envolvente, 
uma vez que pode igualmente abranger pequenos projectos, como a instalação de novos 
elementos funcionais, o fechamento de uma varanda ou benfeitorias num telhado. Convém, 
por isso, não restringir artificialmente o conceito de renovação a uma determinada 
percentagem da superfície da envolvente de um edifício. Utilizar como critério o valor do 
edifício proporcionará uma maior flexibilidade aos projectistas aquando da tomada de 
quaisquer decisões.

Alteração 165
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. “Grandes obras de renovação”, as obras 
de renovação de um edifício em que

6. “Grandes obras de renovação”, as obras 
de renovação de um edifício em que

a) o custo total da renovação relacionada 
com a envolvente do edifício ou os 
sistemas técnicos do edifício é superior a 
25% do valor do edifício, excluindo o valor 
do terreno em que este está situado, ou

a) o custo total da renovação relacionada 
com a envolvente do edifício ou os 
sistemas técnicos do edifício é superior a 
10 % do valor do edifício, excluindo o 
valor do terreno em que este está situado, 
ou
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b) é renovada mais de 25% da superfície da 
envolvente do edifício;

b) é renovada mais de 10 % da superfície 
da envolvente do edifício;

Or. en

Alteração 166
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. “Grandes obras de renovação”, as obras 
de renovação de um edifício em que

6. “Grandes obras de renovação”, as obras 
de renovação de um edifício em que

a) o custo total da renovação relacionada 
com a envolvente do edifício ou os 
sistemas técnicos do edifício é superior a 
25% do valor do edifício, excluindo o valor 
do terreno em que este está situado, ou

a) o custo total da renovação relacionada 
com a envolvente do edifício ou os 
sistemas técnicos do edifício é superior a 
15 % do valor do edifício, valor deve ser 
calculado com base nos preços correntes 
de construção, excluindo o valor do 
terreno em que este está situado, ou

b) é renovada mais de 25% da superfície da 
envolvente do edifício;

b) é renovada mais de 15 % da superfície 
da envolvente do edifício;

Or. en

Justificação

Para melhor explorar a potencial melhoria de desempenho energético a definição de 
"grandes obras de renovação" tem que ser reduzida. Ainda são possíveis derrogações para 
renovações relativamente importantes com um limiar de 15%. Em qualquer caso, a 
referência para cálculo do valor dos edifícios deve ser harmonizada em toda a Europa e 
deveria basear-se nos custos de construção.
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Alteração 167
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. “Grandes obras de renovação”, as obras 
de renovação de um edifício em que

6. “Grandes obras de renovação”,  as obras 
de renovação de um edifício em que

a) o custo total da renovação relacionada 
com a envolvente do edifício ou os 
sistemas técnicos do edifício é superior a 
25% do valor do edifício, excluindo o valor 
do terreno em que este está situado, ou

a) o custo total da renovação relacionada 
com a envolvente do edifício ou os 
sistemas técnicos do edifício é superior a 
15% do valor do edifício, excluindo o valor 
do terreno em que este está situado, ou

b) é renovada mais de 25% da superfície da 
envolvente do edifício;

b) é renovada mais de 15 % da superfície 
da envolvente do edifício;

Or. en

Justificação

Precisamos de um limiar mais ambicioso para "grandes obras de renovação", uma vez que 
isso irá aumentar a utilização de componentes com custos optimizados muito importantes 
para o desempenho energético dos edifícios.

Alteração 168
Dominique Vlasto

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) o custo total da renovação relacionada 
com a envolvente do edifício ou os 
sistemas técnicos do edifício é superior a 
25% do valor do edifício, excluindo o valor 
do terreno em que este está situado, ou

a) o custo total da renovação relacionada 
com a envolvente do edifício, incluindo os 
sistemas de isolamento, ou os sistemas 
técnicos do edifício é superior a 25% do 
valor do edifício, excluindo o valor do 
terreno em que este está situado, ou

Or. fr
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Justificação

Seria útil sublinhar expressamente que as obras de renovação relativas à envolvente do 
edifício devem incluir os sistemas de isolamento a fim de permitir melhorar o desempenho 
energético do edifício.

Alteração 169
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) o custo total da renovação relacionada 
com a envolvente do edifício ou os 
sistemas técnicos do edifício é superior a 
25% do valor do edifício, excluindo o valor 
do terreno em que este está situado, ou

a) o custo total da renovação relacionada 
com a envolvente do edifício ou os 
sistemas técnicos do edifício é superior a 
25 % do valor do edifício, (valor que deve 
ser calculado com base nos preços 
correntes de construção no 
Estado-Membro em questão), excluindo o 
valor do terreno em que este está situado, 
ou

Or. en

Justificação

É importante harmonizar o modo como é calculado o valor dos edifícios nos Estados-
Membros. Por essa razão propõe-se basear o valor no custo de construção nos Estados-
Membros, para ter uma abordagem comum em toda a União Europeia.

Alteração 170
Alyn Smith

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) o custo total da renovação relacionada 
com a envolvente do edifício ou os 
sistemas técnicos do edifício é superior a 
25% do valor do edifício, excluindo o valor 

a) o custo total da renovação relacionada 
com a envolvente do edifício ou os 
sistemas técnicos do edifício é superior a 
25% do valor do edifício, excluindo o valor 
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do terreno em que este está situado, ou do terreno em que este está situado (os 
critérios para a fixação do valor do 
edifício e do terreno serão determinados 
por cada Estado-Membro a nível 
nacional) ou

Or. en

Justificação

Os critérios para a fixação do valor do edifício têm que ser decididos a nível nacional, devido 
às diferentes circunstâncias nos diversos Estados-Membros.

Alteração 171
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) é renovada mais de 25% da superfície da 
envolvente do edifício;

b) é renovada mais de 25% da superfície da 
envolvente do edifício com um efeito 
directo sobre o desempenho energético do 
edifício.

Or. en

Justificação

É necessária esta clarificação para evitar a inclusão de trabalhos de manutenção tais como 
reparações, na definição de trabalhos de renovação importantes.

Alteração 172
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) é renovada mais de 25% da superfície (b) é renovada mais de 25% da superfície 



AM\768653PT.doc 89/108 PE420.139v01-00

PT

da envolvente do edifício; da envolvente do edifício, excluindo obras 
de manutenção regular como a pintura;

Or. en

Justificação

A definição do que são grandes obras de renovação ainda não é clara. Uma renovação de 25 
% da superfície da envolvente do edifício poderia corresponder a uma simples pintura ou à 
reparação do telhado, o que torna a definição demasiado vaga.

Alteração 173
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) “Certificado de desempenho energético 
”, um certificado reconhecido pelo Estado-
Membro ou por uma pessoa colectiva 
designada por esse Estado, que indica  o 
resultado do cálculo do desempenho
energético do edifício ou suas partes
segundo uma metodologia adoptada em 
conformidade com o artigo 3.º;

(8) “Certificado de desempenho 
energético”, um certificado reconhecido 
pelo Estado-Membro ou por uma pessoa 
colectiva designada por esse Estado, que 
indica  o desempenho energético do 
edifício ou suas partes, determinado
segundo uma metodologia adoptada em 
conformidade com o artigo 3.º ;

Or. de

Justificação

A presente alteração é apresentada por razões de coerência linguística com o Anexo I.

Alteração 174
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) “Nível óptimo de rentabilidade”, o (10) “Nível óptimo de rentabilidade”, o 
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nível mais baixo de custos durante o ciclo 
de vida de um edifício, que é determinado
tendo em conta os custos de investimento, 
manutenção e funcionamento (incluindo 
custos da energia), as receitas resultantes 
da energia produzida, quando aplicável, e 
os custos da eliminação, quando aplicável;

nível de custos durante o ciclo de vida de 
um edifício, que leva à aplicação das 
melhores tecnologias disponíveis e dos 
mais elevados requisitos de desempenho 
energético de um edifício. Estes custos são 
determinados tendo em conta os custos de 
investimento, manutenção e funcionamento 
(incluindo custos da energia), as receitas 
resultantes da energia produzida, quando 
aplicável, e os custos da eliminação, 
quando aplicável, bem como os custos 
ambientais, incluindo o custo económico 
das alterações climáticas, e outros custos 
sociais;

Or. en

Justificação

O nível óptimo de rentabilidade dos requisitos mínimos de desempenho energético que 
decorrem da metodologia da Comissão devem ter também em conta os custos económicos da 
não redução das emissões de gases com efeito de estufa dos edifícios. Além de ser necessário 
poder cumpri-los a um custo razoável, eles também devem ser exigentes em termos de 
poupanças de energia para que possam ser realizados os mais elevados requisitos de 
desempenho energético dos edifícios.

Alteração 175
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) “Nível óptimo de rentabilidade”, o 
nível mais baixo de custos durante o ciclo 
de vida de um edifício, que é determinado 
tendo em conta os custos de investimento, 
manutenção e funcionamento (incluindo 
custos da energia), as receitas resultantes 
da energia produzida, quando aplicável, e 
os custos da eliminação, quando aplicável;

(10) “Nível óptimo de rentabilidade”, o 
nível mais baixo de custos durante o 
período em que seja feito uso de medidas 
de poupança energética, que é 
determinado tendo em conta os custos de 
investimento, manutenção e funcionamento 
(incluindo custos da energia), as receitas 
resultantes da energia produzida, quando 
aplicável, e os custos da eliminação, 
quando aplicável, e, no caso de edifícios 
arrendados, as receitas reais advenientes 
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do pagamento das rendas;

Or. de

Justificação

Gebäude überstehen, zumindest wenn sie vernünftig gebaut wurden, meist über 100 Jahre. 
Der Lebenszyklus des Gebäudes als solchem ist daher als Maßstab gerade angesichts des 
technischen Fortschritts völlig ungeeignet. Die Nutzungs- und Lebensdauer der tatsächlichen 
Investition – etwa in neue Fenster – ist daher entscheidend! Ferner nimmt die Kommission 
keine Rücksicht auf vermieteten Gebäudebestand, bei dem die Investitionen nicht über 
eingesparte Energiekosten refinanziert werden können, sondern allenfalls über die miete. 
Hier sind aber dann die tatsächlich erzielten Mieteinnahmen zu berücksichtigen.

Alteração 176
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) “Nível óptimo de rentabilidade”, o 
nível mais baixo de custos durante o ciclo 
de vida de um edifício, que é determinado 
tendo em conta os custos de investimento, 
manutenção e funcionamento (incluindo 
custos da energia), as receitas resultantes 
da energia produzida, quando aplicável, e 
os custos da eliminação, quando aplicável;

(10) “Nível óptimo de rentabilidade”, a 
optimização económica da relação entre o 
desempenho energético e os custos durante 
o ciclo de vida de um edifício, que é 
determinado tendo em conta os custos de 
investimento, manutenção e funcionamento 
(incluindo custos da energia), as receitas 
resultantes da energia produzida, quando 
aplicável, e os custos da eliminação, 
quando aplicável;

Or. en

Justificação

Esta definição refere-se apenas à relação preço/custo, não sendo considerado o nível de 
poupanças de energia. É preferível a optimização da relação entre o desempenho e os custos.
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Alteração 177
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) “Nível óptimo de rentabilidade”, o 
nível mais baixo de custos durante o ciclo 
de vida de um edifício, que é determinado 
tendo em conta os custos de investimento, 
manutenção e funcionamento (incluindo 
custos da energia), as receitas resultantes 
da energia produzida, quando aplicável, e 
os custos da eliminação, quando aplicável;

(10) “Nível óptimo de rentabilidade”, o 
nível mais baixo de custos durante o ciclo 
de vida de um edifício, que é determinado 
tendo em conta os custos de investimento, 
os custos e benefícios externos, os custos 
de manutenção e funcionamento (incluindo 
custos da energia), as receitas resultantes 
da energia produzida, quando aplicável, e 
os custos da eliminação, quando aplicável;

Or. en

Justificação

Os custos e benefícios ambientais são da máxima importância e têm também de ser tidos em 
consideração.

Alteração 178
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) “Nível óptimo de rentabilidade”, o 
nível mais baixo de custos durante o ciclo 
de vida de um edifício, que é determinado 
tendo em conta os custos de investimento, 
manutenção e funcionamento (incluindo 
custos da energia), as receitas resultantes 
da energia produzida, quando aplicável, e 
os custos da eliminação, quando aplicável;

(10) “Nível óptimo de rentabilidade”, o 
nível mais baixo de custos durante o ciclo 
de vida de um edifício, que é determinado 
tendo em conta os custos de investimento, 
manutenção e funcionamento (incluindo 
custos da energia), as receitas resultantes 
da energia produzida, quando aplicável, e 
os custos da eliminação e os custos 
ambientais, quando aplicável;

Or. en
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Justificação

É importante ter também em conta e internalizar os custos ambientais causados pelos 
edifícios, a fim de optimizar economicamente a longo prazo o desempenho energético dos 
edifícios.

Alteração 179
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) “Nível óptimo de rentabilidade”, o 
nível mais baixo de custos durante o ciclo 
de vida de um edifício, que é determinado 
tendo em conta os custos de investimento, 
manutenção e funcionamento (incluindo 
custos da energia), as receitas resultantes 
da energia produzida, quando aplicável, e 
os custos da eliminação, quando aplicável;

(10) “Nível óptimo de rentabilidade”, o 
nível mais baixo de custos durante o ciclo 
de vida de um edifício, que é determinado 
tendo em conta os custos de investimento, 
manutenção e funcionamento (incluindo 
custos da energia), as receitas resultantes 
da energia produzida, quando aplicável, e 
os custos da eliminação, quando aplicável,
os diferentes tipos de edifícios e os 
diferentes prazos de recuperação dos 
investimentos pelas partes interessadas;

Or. en

Justificação

É importante que as decisões sobre a melhoria da eficiência energética se baseiem numa 
análise de quais são os custos óptimos, embora não se possa esquecer que eles variam 
conforme o tipo de edifício e as partes envolvidas. No caso de uma relação proprietário-
inquilino será muitas vezes o proprietário que terá de suportar os custos enquanto o inquilino 
desfruta dos benefícios dos investimentos feitos, o que constitui claramente um obstáculo a 
verdadeiras melhorias.
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Alteração 180
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 10 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10) “Nível óptimo de rentabilidade”, o 
nível mais baixo de custos durante o ciclo 
de vida de um edifício, que é determinado 
tendo em conta os custos de investimento, 
manutenção e funcionamento (incluindo 
custos da energia), as receitas resultantes 
da energia produzida, quando aplicável, e 
os custos da eliminação, quando aplicável;

(10) “Nível óptimo de rentabilidade”, o 
nível mais baixo de custos durante o ciclo 
de vida de um edifício, que é determinado 
tendo em conta os custos de investimento, 
manutenção e funcionamento (incluindo 
custos da energia), as receitas resultantes 
da energia produzida, quando aplicável, e 
os custos da eliminação, quando aplicável,
os diferentes tipos de edifícios e os 
diferentes prazos de recuperação dos
investimentos pelas partes interessadas;

Or. en

Justificação

É importante que as decisões sobre a melhoria da eficiência energética se baseiem numa 
análise de quais são os custos óptimos, embora não se possa esquecer que eles variam 
conforme o tipo de edifício e as partes envolvidas. No caso de uma relação proprietário-
inquilino será muitas vezes o proprietário que terá de suportar os custos enquanto o inquilino 
desfruta dos benefícios dos investimentos feitos, o que constitui claramente um obstáculo a 
verdadeiras melhorias.

Alteração 181
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) “ventilação com recuperação de 
calor”, um sistema centralizado ou 
descentralizado de circulação contínua de 
ar que utiliza permutadores de calor para 
transferir a energia do ar que sai para o 
ar que entra;
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Or. en

Justificação

A ventilação com recuperação de calor exige uma definição clara e consta das alterações aos 
artigos 6, 7 e 14-A (novo).

Alteração 182
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) “Bomba de calor”, o dispositivo ou a 
instalação que extrai calor a baixa 
temperatura do ar, da água ou da terra e 
que fornece calor ao edifício. 

(14) “Bomba de calor”, a máquina, o 
dispositivo ou a instalação que transfere
calor de meios naturais, como o ar, a água 
ou a terra para edifícios ou aplicações 
industriais através da inversão do fluxo 
natural do calor de modo a que circule de 
uma temperatura mais baixa para uma 
mais elevada. A quantidade de energia 
ambiente captada pelas bombas de calor 
que deve ser considerada energia 
renovável para efeitos do disposto na 
presente directiva será estabelecida na 
Directiva 2009/.../CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
promoção da utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis.

Or. en

Justificação

A definição de bombas de calor e o método usado para calcular a quantidade de energia 
primária e a eficiência de tais dispositivos devem ser coerentes com a recentemente adoptada 
directiva relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis.
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Alteração 183
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) “Bomba de calor”, o dispositivo ou a 
instalação que extrai calor a baixa 
temperatura do ar, da água ou da terra e 
que fornece calor ao edifício.

(14) “Bomba de calor”, uma unidade 
central com um sistema de refrigeração 
eléctrico destinada ao aquecimento do 
espaço habitável e à produção de água 
quente doméstica em edifícios, extraindo 
o calor a baixa temperatura de meios 
externos como o ar, a água ou a terra;

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão prevê a utilização de sistemas de ar condicionado, como as bombas 
de calor. Os sistemas de ar condicionado não são capazes de produzir água quente e já são 
definidos na alínea 11) do artigo 2.

Alteração 184
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) “Bomba de calor”, o dispositivo ou a 
instalação que extrai calor a baixa 
temperatura do ar, da água ou da terra e 
que fornece calor ao edifício.

(14) “Bomba de calor”, o dispositivo ou a 
instalação que extrai calor ou frio a baixa 
temperatura do ar, da água ou da terra e 
que fornece calor ao edifício.

Or. en

Justificação

A energia geotérmica pode ser utilizada para a produção de electricidade, o aquecimento e 
outros fins directos ou, juntamente com um dispositivo como as bombas de calor, para 
aquecer ou refrigerar casas individuais e edifícios de apartamentos ou de escritórios.
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Alteração 185
Peter Liese, Ján Hudacký

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) “sistema de iluminação”, a 
combinação dos componentes necessários 
para fornecer um certo nível de 
iluminação.

Or. en

Alteração 186
Norbert Glante

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) “Sistemas de aquecimento ou de 
arrefecimento urbano”, a distribuição de 
energia térmica sob a forma de vapor, de 
água quente ou de líquidos refrigerados, a 
partir de uma fonte de produção central, 
através de um sistema de transporte e 
distribuição a múltiplos edifícios, para 
utilização no aquecimento ou no 
arrefecimento de superfícies ou para o 
aquecimento ou o arrefecimento 
industriais, ou para a produção de água 
quente.

Or. de

Justificação

A Directiva deve incluir uma definição de sistemas de aquecimento ou de arrefecimento 
urbano, por estes constituírem infra-estruturas importantes que possibilitam sinergias entre a 
eficiência energética e as energias renováveis.
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Alteração 187
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A) "bombas de calor reversíveis", um 
aparelho ou uma instalação que pode 
fornecer calor e frio a um edifício 
utilizando os recursos do ar, da água e do 
solo.

Or. fr

Justificação

É importante incluir as bombas de calor reversíveis no campo dos artigos 13.º e 14.º devido 
ao seu enorme desenvolvimento. É ainda conveniente estabelecer uma definição clara a nível 
comunitário.

Alteração 188
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) "pobreza energética", a situação 
em que um agregado familiar tem de 
gastar mais de 10% do seu rendimento 
para pagar as facturas de energia 
necessária para aquecer a sua habitação 
segundo uma norma aceitável baseada 
nos níveis recomendados pela 
Organização Mundial da Saúde;

Or. en
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Justificação

É tecnicamente necessário definir "pobreza energética", expressão que consta da alteração 
31.

Alteração 189
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) "pobreza energética residencial", 
a situação em que um agregado familiar 
não tem meios para pagar, segundo a 
recomendação da Organização Mundial 
da Saúde, um nível adequado de 
aquecimento ou refrigeração da 
habitação, água corrente quente e 
electricidade para a iluminação e os 
aparelhos domésticos, ou gasta mais de 
10% do rendimento familiar nestas 
facturas.

Or. en

Justificação

Recomenda-se a substituição da expressão proposta pelo relator "pobreza energética" por 
"pobreza energética residencial", a fim de evitar confusões com a falta de acesso à 
infra-estrutura energética, por vezes designada por pobreza energética. No Reino Unido, 
considera-se que um "montante considerável" corresponde a 10% do rendimento familiar 
gasto em energia. A "pobreza energética residencial" consta das alterações aos artigos 7 e 9-
A.
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Alteração 190
Peter Liese, Ján Hudacký

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 14-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) "plano de iluminação", um 
esquema ou projecto que especifique a 
configuração e distribuição das lâmpadas, 
incluindo os aparelhos de controlo 
associados.

Justificação

O objectivo do plano de iluminação é a escolha dos critérios certos para fornecer uma 
iluminação conforme com as normas europeia harmonizadas utilizando os sistemas de 
iluminação com a melhor eficiência energética.

Or. en

Alteração 191
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 3 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros aplicam uma 
metodologia para o cálculo do desempenho 
energético dos edifícios em conformidade 
com o  enquadramento geral estabelecido 
no Anexo I.

A Comissão estabelece, antes de 31 de 
Dezembro de 2009, uma metodologia para 
o cálculo do desempenho energético dos 
edifícios em conformidade com o 
enquadramento geral estabelecido no 
Anexo I. A metodologia distinguirá entre 
edifícios novos e edifícios existentes, entre 
diversas categorias de edifícios e entre 
zonas climáticas; integrará os factores 
externos nos cálculos de optimização dos 
custos.
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
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presente directiva, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 2 do artigo 
21.º.

Or. en

Justificação

Para aumentar a transparência e a simplicidade, o método de cálculo do desempenho 
energético dos edifícios tem de ser harmonizado o mais depressa possível. Este método deve 
obviamente ter em conta as diferenças entre edifícios novos e edifícios existentes, entre 
diferentes tipos de edifícios e entre zonas climáticas.

Alteração 192
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 3 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros aplicam uma 
metodologia para o cálculo do desempenho 
energético dos edifícios em conformidade 
com o  enquadramento geral estabelecido 
no Anexo I.

Os Estados-Membros aplicam uma 
metodologia comparativa para o cálculo do 
desempenho energético dos edifícios em 
conformidade com o enquadramento geral 
estabelecido no Anexo I.

Or. en

Justificação

Como os Estado-Membro usam sistemas métricos distintos, não podem comparar o 
desempenho energético dos respectivos edifícios.
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Alteração 193
Dominique Vlasto

Proposta de directiva
Artigo 3 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros aplicam uma 
metodologia para o cálculo do desempenho 
energético dos edifícios em conformidade 
com o  enquadramento geral estabelecido 
no Anexo I.

Os Estados-Membros aplicam uma 
metodologia para o cálculo do desempenho 
energético dos edifícios com base na 
utilização de energia primária, em 
conformidade com o  enquadramento geral 
estabelecido no Anexo I.

Or. fr

Justificação

Convém ter em conta a energia necessária para satisfazer a procura de energia final para 
avaliar o impacto ambiental efectivo das opções energéticas. Um método único de cálculo a 
nível europeu seria preferível a uma multiplicação de métodos regionais e nacionais.

Alteração 194
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 3 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros aplicam uma 
metodologia para o cálculo do desempenho 
energético dos edifícios em conformidade 
com o  enquadramento geral estabelecido 
no Anexo I.

Os Estados-Membros aplicam uma 
metodologia harmonizada para o cálculo 
do desempenho energético dos edifícios em 
conformidade com o enquadramento geral 
estabelecido no Anexo I.

A metodologia para o cálculo do 
desempenho energético dos edifícios 
utilizará normas europeias.

Or. en
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Justificação

Uma metodologia comum para calcular a eficiência energética dos edifícios contribuirá para 
uma melhor harmonização do sector da construção. Esta proposta autoriza os Estados-
Membros a estabelecer e utilizar metodologias de cálculo próprias. Há que garantir a 
comparabilidade da eficiência energética dos edifícios à escala europeia.

Já existem normas europeias (CEN) para a eficiência energética. Qualquer metodologia 
comum vinculativa para todos os Estados-Membros deve basear-se nestas normas, 
permitindo uma verdadeira harmonização europeia.

Alteração 195
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A metodologia para o cálculo do 
desempenho energético dos edifícios 
utilizará normas europeias.

Or. en

Justificação

Uma metodologia comum para calcular a eficiência energética dos edifícios contribuirá para 
uma melhor harmonização do sector da construção. Esta proposta autoriza os Estados-
Membros a estabelecer e utilizar metodologias de cálculo próprias. Há que garantir a 
comparabilidade da eficiência energética dos edifícios à escala europeia.

Já existem normas europeias (CEN) para a eficiência energética. Qualquer metodologia 
comum vinculativa para todos os Estados-Membros deve basear-se nestas normas, 
permitindo uma verdadeira harmonização europeia.
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Alteração 196
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Este método é adoptado  a nível nacional 
ou regional.

Suprimido

Or. en

Justificação

O anexo I estabelece os requisitos para o cálculo harmonizado do desempenho energético 
dos edifícios a aplicar por todos os Estados-Membros. O método de cálculo será uma norma 
europeia harmonizada. Os Estados-Membros fornecerão os parâmetros objectivos da 
metodologia.

Alteração 197
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

Este método é adoptado  a nível nacional 
ou regional.

Suprimido

Or. it

Justificação

A metodologia de cálculo deve ser harmonizada a nível comunitário.
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Alteração 198
Adam Gierek

Proposta de directiva
Artigo 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Este método é adoptado  a nível nacional 
ou regional.

Suprimido

Or. pl

Justificação

O Anexo I definirá os requisitos para o estabelecimento de uma metodologia de cálculo 
harmonizada a utilizar por todos os Estados-Membros. A metodologia de cálculo passará a 
constituir uma norma europeia harmonizada. Os Estados-Membros fornecerão parâmetros 
objectivos, que deverão ser usados nessa metodologia.

Alteração 199
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Este método é adoptado  a nível nacional 
ou regional.

Este método assenta numa norma 
europeia a definir. 

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão daria azo à fragmentação do mercado. Há que definir uma norma 
europeia, a fim de permitir o estabelecimento de comparações.
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Alteração 200
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Este método é adoptado  a nível nacional 
ou regional.

O método é adoptado a nível nacional. As 
normas para a análise energética dos 
edifícios serão avaliadas a nível nacional.

Or. en

Justificação

A metodologia será adoptada a nível nacional para evitar diferenças no cálculo do 
desempenho energético dos edifícios.

Alteração 201
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Este método é adoptado  a nível nacional 
ou regional.

Este método é aplicado a nível nacional ou 
regional.

Or. en

Justificação

Uma metodologia comum para calcular a eficiência energética dos edifícios contribuirá para 
uma melhor harmonização do sector da construção. Esta proposta autoriza os Estados-
Membros a estabelecer e utilizar metodologias de cálculo próprias. Há que garantir a 
comparabilidade da eficiência energética dos edifícios à escala europeia.

Já existem normas europeias (CEN) para a eficiência energética. Qualquer metodologia 
comum vinculativa para todos os Estados-Membros deve basear-se nestas normas, 
permitindo uma verdadeira harmonização europeia.
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Alteração 202
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Este método é adoptado  a nível nacional 
ou regional.

Este método é adoptado a nível nacional ou 
regional em colaboração com o sector 
público e outras partes interessadas 
relevantes.

Or. en

Justificação

A transparência e uma consulta adequada são essenciais para garantir que o sector público 
seja capaz de liderar este processo, objectivo prosseguido pela reformulação proposta da 
directiva. As partes interessadas têm conhecimento directo e dispõem das competências 
necessárias para avaliar a viabilidade técnica de qualquer medida e podem oferecer apoio 
valioso para melhorar de forma mais eficaz e duradoura a eficiência energética dos edifícios.

Alteração 203
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Este método é adoptado  a nível nacional 
ou regional.

Este método é adoptado a nível nacional ou 
regional em colaboração com as partes 
interessadas relevantes.

Or. en

Justificação

A transparência e uma consulta adequada são essenciais. As partes interessadas têm 
conhecimento directo e dispõem das competências necessárias para avaliar a viabilidade 
técnica de qualquer medida e podem oferecer apoio valioso para melhorar de forma mais 
eficaz e duradoura a eficiência energética dos edifícios.
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Alteração 204
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

O desempenho energético dos edifícios 
será expresso de forma transparente e 
incluirá um indicador das emissões de 
C02 e da procura de energia primária.

Or. en

Justificação

O objectivo político geral da directiva é reduzir o impacto do CO2 dos edifícios. Este 
objectivo deve, por isso, ser explicitamente mencionado no artigo 3.

Alteração 205
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

O desempenho energético dos edifícios 
será expresso de forma transparente e 
incluirá um indicador das emissões de 
C02 e da procura de energia primária.

Or. en

Justificação

O objectivo político geral da directiva é reduzir o impacto do CO2 dos edifícios. Este 
objectivo deve, por isso, ser explicitamente mencionado no artigo 3.
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