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Alteração 361
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para estabelecer um sistema de 
certificação do desempenho energético dos 
edifícios. O certificado de desempenho 
energético deve incluir o desempenho 
energético de um edifício e valores de 
referência, como requisitos mínimos de 
desempenho energético para que os 
proprietários ou inquilinos do edifício ou 
suas partes possam comparar e avaliar o 
seu  desempenho energético.

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para estabelecer um sistema de 
certificação do desempenho energético dos 
edifícios. Deverá ser criado um certificado 
de desempenho energético único e 
harmonizado para edifícios não 
residenciais, de molde a permitir que os 
agentes económicos que operam em toda 
a UE possam aferir e melhorar o seu 
desempenho energético. O certificado de 
desempenho energético deve incluir o 
desempenho energético de um edifício e 
valores de referência, como requisitos 
mínimos de desempenho energético  para 
que os proprietários ou inquilinos do 
edifício ou suas partes possam comparar e 
avaliar o seu  desempenho energético.

Or. en

Justificação

Actualmente, a avaliação e os critérios de atribuição de CDE (certificados de desempenho 
energético) diferem muito entre os Estados-Membros, o que torna muito difícil comparar a 
evolução do desempenho energético nos diferentes países. Um certificado harmonizado 
facilitaria o cumprimento por parte das empresas e permitiria melhorar o desempenho 
energético dos edifícios de uma forma mais duradoura.

Alteração 362
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
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necessárias para estabelecer um sistema de 
certificação do desempenho energético dos 
edifícios. O certificado de desempenho 
energético deve incluir o desempenho 
energético de um edifício e valores de 
referência, como requisitos mínimos de 
desempenho energético para que os 
proprietários ou inquilinos do edifício ou 
suas partes possam comparar e avaliar o 
seu desempenho energético.

necessárias para estabelecer um sistema de 
certificação do desempenho energético dos 
edifícios. Deverá ser criado um certificado 
de desempenho energético único e 
harmonizado para edifícios não 
residenciais, de molde a permitir que os 
agentes económicos que operam em toda 
a UE possam aferir e melhorar o seu 
desempenho energético. O certificado de 
desempenho energético deve incluir o 
desempenho energético de um edifício e 
valores de referência, como requisitos 
mínimos de desempenho energético para 
que os proprietários ou inquilinos do 
edifício ou suas partes possam comparar e 
avaliar o seu desempenho energético.

Or. en

Justificação

Actualmente, a avaliação e os critérios de atribuição de CDE diferem muito entre os Estados-
Membros, o que torna muito difícil comparar a evolução do desempenho energético nos 
diferentes países. Um certificado harmonizado facilitaria o cumprimento por parte das 
empresas e permitiria melhorar o desempenho energético dos edifícios de uma forma mais 
duradoura.

Alteração 363
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para estabelecer um sistema de 
certificação do desempenho energético dos 
edifícios. O certificado de desempenho 
energético deve incluir o desempenho 
energético de um edifício e valores de 
referência, como requisitos mínimos de 
desempenho energético para que os 
proprietários ou inquilinos do edifício ou 
suas partes possam comparar e avaliar o 

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para estabelecer um sistema de 
certificação do desempenho energético dos 
edifícios. O certificado de desempenho 
energético deve incluir o desempenho 
energético de um edifício (expresso, no 
mínimo, por indicadores numéricos das 
emissões CO2 e da procura de energia 
primária, tal como referido no Anexo I)
valores de referência, como requisitos 
mínimos de desempenho energético para 



AM\771248PT.doc 5/86 PE421.190v01-00

PT

seu desempenho energético . que os proprietários ou inquilinos do 
edifício ou suas partes possam comparar e 
avaliar o seu desempenho energético.

Or. en

Justificação

A Directiva refere-se às emissões de CO2 e à procura de energia primária. 
Consequentemente, as emissões CO2 e a procura de energia primária devem figurar sempre 
no certificado energético.

Alteração 364
Dominique Vlasto

Proposta de directiva
Artigo 10 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para estabelecer um sistema de 
certificação do desempenho energético dos 
edifícios. O certificado de desempenho 
energético deve incluir o desempenho 
energético de um edifício e valores de 
referência, como requisitos mínimos de 
desempenho energético para que os 
proprietários ou inquilinos do edifício ou 
suas partes possam comparar e avaliar o 
seu desempenho energético.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para estabelecer um sistema de 
certificação do desempenho energético dos 
edifícios. O certificado de desempenho 
energético deve incluir o desempenho 
energético de um edifício, a energia real 
consumida tal como é referida no anexo 
1, e valores de referência, como requisitos 
mínimos de desempenho energético para 
que os proprietários ou inquilinos do 
edifício ou suas partes possam comparar e 
avaliar o seu desempenho energético.
Nos casos em que os valores de referência 
incluem um indicador de desempenho das 
emissões de CO2, este deve ser calculado 
de acordo com o anexo 1. 

Or. fr

Justificação

A fim de ser coerente e dispor de definições harmonizadas de edifícios eficazes, é importante 
ter em conta um indicador numérico de emissão de CO2 único, tal como o que é referido no 
anexo 1. Este indicador deve ser calculado tendo em conta emissões de dióxido de carbono 
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geradas ou evitadas em função do aumento ou da diminuição do consumo de energia 
primária. Este indicador único facilitará a criação de um certificado de desempenho 
energético harmonizado.

Alteração 365
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para estabelecer um sistema de 
certificação do desempenho energético dos 
edifícios. O certificado de desempenho 
energético deve incluir o desempenho 
energético de um edifício e valores de 
referência, como requisitos mínimos de 
desempenho energético para que os 
proprietários ou inquilinos do edifício ou 
suas partes possam comparar e avaliar o 
seu desempenho energético.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para estabelecer um sistema de 
certificação do desempenho energético dos 
edifícios. O certificado de desempenho 
energético deve incluir o desempenho 
energético de um edifício, a diferença 
entre o cálculo da procura de energia e 
consumo real de energia e valores de 
referência, como requisitos mínimos de 
desempenho energético para que os 
proprietários ou inquilinos do edifício ou 
suas partes possam comparar e avaliar o 
seu  desempenho energético

Or. en

Justificação

Os cálculos dos valores da energia que figuram nos certificados nem sempre coincidem com 
os valores do contador. Consequentemente, os senhorios ou os inquilinos devem informar-se 
acerca da diferença entre o cálculo da procura de energia e consumo real de energia.

Alteração 366
Dominique Vlasto

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As medidas aplicadas no quadro de 
grandes obras de renovação da envolvente 

a) As medidas aplicadas no quadro de 
grandes obras de renovação da envolvente 
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do edifício ou de sistema(s) técnico(s) do 
edifício; e

do edifício, incluindo os seus sistemas de 
isolamento, ou de sistema(s) técnico(s) do 
edifício; e

Or. fr

Justificação

Nas recomendações relativas à envolvente do edifício, a fim de ter em conta o objectivo de 
melhoria do desempenho energético, é necessário fazer explicitamente referência aos 
sistemas de isolamento.

Alteração 367
Dominique Vlasto

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As medidas aplicáveis a partes ou 
elementos individuais de um edifício fora 
do quadro de grandes obras de renovação 
da envolvente do edifício ou de sistema(s) 
técnico(s) do edifício;

b) As medidas aplicáveis a partes ou 
elementos individuais de um edifício, 
incluindo os seus sistemas de isolamento, 
fora do quadro de grandes obras de 
renovação da envolvente do edifício ou de 
sistema(s) técnico(s) do edifício;

Or. fr

Justificação

Nas recomendações relativas à envolvente do edifício, a fim de ter em conta o objectivo de 
melhoria do desempenho energético, é necessário fazer explicitamente referência aos 
sistemas de isolamento.

Alteração 368
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As recomendações incluídas no 3. As recomendações incluídas no 
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certificado de desempenho energético são 
tecnicamente viáveis para o edifício em 
causa e fornecem informações 
transparentes sobre a sua rentabilidade 
económica. A avaliação da rentabilidade 
económica baseia-se num conjunto de 
condições normalizadas, como o cálculo 
das economias de energia, os preços da 
energia subjacentes e as taxas de juro dos 
investimentos necessários para aplicar as 
recomendações.

certificado de desempenho energético são 
tecnicamente, funcionalmente e 
economicamente viáveis para o edifício 
em causa e fornecem informações 
transparentes sobre a sua rentabilidade 
económica. 

Or. en

Justificação

Embora seja de saudar a inclusão das recomendações contidas no certificado de desempenho 
energético, parece questionável que os peritos responsáveis pelos procedimentos de 
certificação sejam capazes de calcular a poupança de energia resultante da aplicação de 
medidas de eficiência energética ou as taxas de juros para os investimentos necessários. Por 
conseguinte, deve ser suficiente incluir uma referência para informações adicionais sobre a 
rentabilidade das recomendações.

Alteração 369
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As recomendações incluídas no 
certificado de desempenho energético são 
tecnicamente viáveis para o edifício em 
causa e fornecem informações
transparentes sobre a sua rentabilidade 
económica. A avaliação da rentabilidade 
económica baseia-se num conjunto de 
condições normalizadas, como o cálculo 
das economias de energia, os preços da 
energia subjacentes e as taxas de juro dos 
investimentos necessários para aplicar as 
recomendações.

3. As recomendações incluídas no 
certificado de desempenho energético são 
tecnicamente viáveis para o edifício em 
causa e fornecem referências transparentes 
sobre a sua rentabilidade económica.

Or. de
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Justificação

O certificado de desempenho energético não substitui o aconselhamento em matéria de 
energia, mas limita-se antes a informar. Além disso, o aconselhamento deve ter em linha de 
conta os preços actuais da energia e a sua provável evolução, os juros e respectivo 
desenvolvimento, bem como outros parâmetros relevantes. Os certificados de desempenho 
energético não fornecem estes dados, mas apenas reflectem um estado que serve de termo de 
comparação.

Alteração 370
Markus Ferber

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As recomendações incluídas no 
certificado de desempenho energético são 
tecnicamente viáveis para o edifício em 
causa e fornecem informações 
transparentes sobre a sua rentabilidade 
económica. A avaliação da rentabilidade 
económica baseia-se num conjunto de 
condições normalizadas, como o cálculo 
das economias de energia, os preços da 
energia subjacentes e as taxas de juro dos 
investimentos necessários para aplicar as 
recomendações.

3. As recomendações incluídas no 
certificado de desempenho energético são 
tecnicamente viáveis para o edifício em 
causa e fornecem informações 
transparentes sobre a sua rentabilidade 
económica.

Or. de

Justificação

A averiguação proposta da rentabilidade económica iria muito além do quadro previsto para 
o instrumento "certificado de desempenho energético", para além de que a sua 
exequibilidade estaria associada a um considerável aumento dos custos, o que, por sua vez, 
iria sobrecarregar o consumidor individual. O cálculo da rentabilidade económica deve estar 
condicionado a um aconselhamento em matéria de energia, o qual assenta numa base 
voluntária.
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Alteração 371
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As recomendações incluídas no 
certificado de desempenho energético são 
tecnicamente viáveis para o edifício em 
causa e fornecem informações 
transparentes sobre a sua rentabilidade 
económica. A avaliação da rentabilidade 
económica baseia-se num conjunto de 
condições normalizadas, como o cálculo 
das economias de energia, os preços da 
energia subjacentes e as taxas de juro dos 
investimentos necessários para aplicar as 
recomendações.

3. As recomendações incluídas no 
certificado de desempenho energético são 
tecnicamente viáveis para o edifício em 
causa e fornecem informações 
transparentes, que incluam, no mínimo, 
uma indicação clara do potencial de 
poupança de energia calculado da 
medida, o valor líquido actual e os custos 
de investimento para o edifício ou tipo de 
edifício específico.  A avaliação  baseia-se 
num conjunto de condições normalizadas, 
que incluirão, no mínimo, o cálculo das 
economias de energia, os preços da energia 
subjacentes, incentivos financeiros ou 
fiscais e as taxas de juro dos investimentos 
necessários para aplicar as recomendações.

Or. en

Justificação

A fim de incentivar os proprietários do edifício a implementar as recomendações, o 
certificado de desempenho energético deve prestar um mínimo de informações necessárias, 
em particular sobre as economias associadas a cada uma das medidas e sobre os incentivos 
fiscais e financeiros ligados às recomendações. Como não se pretende limitar a escolha dos 
consumidores, caso estes queiram fazer tudo o que estiver ao seu alcance para melhorar o 
desempenho do seu edifício, a expressão "rentabilidade económica" foi suprimida.

Alteração 372
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As recomendações incluídas no 
certificado de desempenho energético são 

3. As recomendações incluídas no 
certificado de desempenho energético são 



AM\771248PT.doc 11/86 PE421.190v01-00

PT

tecnicamente viáveis para o edifício em 
causa e fornecem informações 
transparentes sobre a sua rentabilidade 
económica. A avaliação da rentabilidade 
económica baseia-se num conjunto de 
condições normalizadas, como o cálculo 
das economias de energia, os preços da 
energia subjacentes e as taxas de juro dos 
investimentos necessários para aplicar as 
recomendações.

tecnicamente viáveis para o edifício em 
causa e fornecem informações 
transparentes sobre a sua rentabilidade 
económica e prazo de reembolso, de 
acordo com os custos de construção 
aplicáveis no mercado dos 
Estados-Μembros no momento da 
emissão do certificado. A avaliação da 
rentabilidade económica baseia-se num 
conjunto de condições normalizadas, como 
o cálculo das economias de energia, os 
preços da energia subjacentes, os 
incentivos financeiros ou fiscais 
disponíveis e as taxas de juro dos 
investimentos necessários para aplicar as 
recomendações.

Or. en

Justificação

A fim de incentivar os proprietários do edifício a implementar as recomendações constantes 
dos certificados de desempenho energético, este deve prestar de informações sobre o prazo 
de reembolso e os incentivos fiscais e financeiros ligados às recomendações.

Alteração 373
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As recomendações incluídas no 
certificado de desempenho energético são 
tecnicamente viáveis para o edifício em 
causa e fornecem informações 
transparentes sobre a sua rentabilidade 
económica. A avaliação da rentabilidade 
económica baseia-se num conjunto de 
condições normalizadas, como o cálculo 
das economias de energia, os preços da 
energia subjacentes e as taxas de juro dos 
investimentos necessários para aplicar as 

3. As recomendações incluídas no 
certificado de desempenho energético são 
tecnicamente, funcionalmente e 
economicamente viáveis para o edifício 
em causa e fornecem informações 
transparentes sobre a sua rentabilidade 
económica. A avaliação da rentabilidade 
económica baseia-se num conjunto de 
condições normalizadas, como o cálculo 
das economias de energia, os preços da 
energia subjacentes e as taxas de juro dos 
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recomendações. investimentos necessários para aplicar as 
recomendações. 

Or. en

Justificação

Para que esta directiva seja eficaz, todas as medidas a tomar devem ser rentáveis 
economicamente e tecnicamente viáveis.

Alteração 374
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As recomendações incluídas no
certificado de desempenho energético são 
tecnicamente viáveis para o edifício em 
causa e fornecem informações 
transparentes sobre a sua rentabilidade 
económica. A avaliação da rentabilidade 
económica baseia-se num conjunto de 
condições normalizadas, como o cálculo 
das economias de energia, os preços da 
energia subjacentes e as taxas de juro dos 
investimentos necessários para aplicar as 
recomendações.

3. As recomendações incluídas no 
certificado de desempenho energético são 
tecnicamente, funcionalmente e 
economicamente viáveis para o edifício 
em causa e fornecem informações 
transparentes sobre a sua rentabilidade 
económica. A avaliação da rentabilidade 
económica baseia-se num conjunto de 
condições normalizadas, como o cálculo 
das economias de energia, os preços da 
energia subjacentes e as taxas de juro dos 
investimentos necessários para aplicar as 
recomendações.

Or. en

Alteração 375
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades públicas e 
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as instituições públicas e privadas que 
normalmente disponibilizam o 
financiamento para a compra ou a 
renovação de edifícios nos 
Estados-Membros aceitam as 
classificações e as recomendações de 
desempenho energético dos certificados 
emitidos no âmbito dos respectivos 
sistemas de certificação nacionais e 
regionais como sendo de qualidade 
suficiente para constituir a base, tendo em 
vista determinar o nível e as condições dos 
incentivos financeiros e fiscais e as 
condições de empréstimo. 

Or. en

Justificação

A fim de garantir que os certificados de desempenho energético têm um papel significativo no 
mercado imobiliário, é necessário garantir que a sua qualidade, fiabilidade e nível de 
pormenor são suficientes para serem utilizados como instrumentos financeiros.

Alteração 376
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades públicas e 
as instituições financeiras públicas e 
privadas aceitam as classificações e as 
recomendações de desempenho energético 
dos certificados emitidos no âmbito dos 
respectivos sistemas de certificação 
nacionais e regionais como sendo de 
qualidade suficiente para constituir a base 
tendo em vista determinar o nível e as 
condições dos incentivos financeiros e 
fiscais e as condições de empréstimo. 

Or. en
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Justificação

A fim de garantir que os regimes nacionais de desempenho energético têm um papel 
significativo no mercado imobiliário, é necessário garantir que a sua qualidade, fiabilidade e 
nível de detalhe são suficientes para constituir a base para determinar o nível e as condições 
dos incentivos financeiros e fiscais e as condições de empréstimo.  Exigir das autoridades 
governamentais e instituições de crédito que aprovem a sua qualidade e utilidade nesta 
matéria é uma boa maneira de concretizar este aspecto.

Alteração 377
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O certificado de desempenho energético 
indica o local onde o proprietário ou o 
inquilino podem obter informações mais 
pormenorizadas sobre as recomendações 
contidas no certificado. Além disso, 
contém informações sobre as medidas a 
adoptar para pôr em prática as 
recomendações.

4. O certificado de desempenho energético 
indica o local onde o proprietário ou o 
inquilino podem obter informações mais 
pormenorizadas sobre as recomendações 
contidas no certificado.  Além disso, 
contém informações sobre as medidas a 
adoptar para pôr em prática as 
recomendações, incluindo informações 
sobre incentivos fiscais e financeiros e 
possibilidades de financiamento. 

Or. en

Justificação

A fim de garantir que os certificados de desempenho energético têm um papel significativo no 
mercado imobiliário, é necessário garantir que a sua qualidade, fiabilidade e nível de detalhe 
são suficientes para serem utilizados como instrumentos financeiros.



AM\771248PT.doc 15/86 PE421.190v01-00

PT

Alteração 378
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O certificado de desempenho energético 
indica o local onde o proprietário ou o 
inquilino podem obter informações mais 
pormenorizadas sobre as recomendações 
contidas no certificado. Além disso, 
contém informações sobre as medidas a 
adoptar para pôr em prática as 
recomendações.

4. O certificado de desempenho energético 
indica o local onde o proprietário ou o 
inquilino podem obter informações mais 
pormenorizadas sobre as recomendações 
contidas no certificado. Além disso,
contém informações sobre as medidas a 
adoptar para pôr em prática as 
recomendações e indica quais os 
mecanismos disponíveis para financiar a 
implementação das recomendações para a 
melhoria do desempenho energético do 
edifício em causa.

Or. en

Alteração 379
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O certificado de desempenho energético 
indica o local onde o proprietário ou o 
inquilino podem obter informações mais 
pormenorizadas sobre as recomendações 
contidas no certificado. Além disso, 
contém informações sobre as medidas a 
adoptar para pôr em prática as 
recomendações.

4. O certificado de desempenho energético 
indica o local onde o proprietário ou o 
inquilino podem obter informações mais 
pormenorizadas sobre as recomendações 
contidas no certificado. Além disso, 
contém informações sobre as medidas a 
adoptar para pôr em prática as 
recomendações, incluindo informações 
sobre incentivos fiscais e financeiros e 
possibilidades de financiamento. 

Or. en
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Alteração 380
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O certificado de desempenho energético 
indica o local onde o proprietário ou o 
inquilino podem obter informações mais 
pormenorizadas sobre as recomendações 
contidas no certificado. Além disso, 
contém informações sobre as medidas a 
adoptar para pôr em prática as 
recomendações.

4. O certificado de desempenho energético 
indica o local onde o proprietário ou o 
inquilino podem obter informações mais 
pormenorizadas sobre as recomendações 
contidas no certificado. Além disso, 
contém informações sobre as medidas a 
adoptar para pôr em prática as 
recomendações, incluindo informações 
sobre incentivos fiscais e financeiros e 
possibilidades de financiamento. 

Or. en

Justificação

A fim de garantir que os regimes nacionais de desempenho energético têm um papel 
significativo no mercado imobiliário, é necessário garantir que a sua qualidade, fiabilidade e 
nível de detalhe são suficientes para constituir a base para determinar o nível e as condições 
dos incentivos financeiros e fiscais e as condições de empréstimo. As informações em matéria 
de financiamento devem ser incluídas no certificado de desempenho energético.

Alteração 381
Alyn Smith

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As autoridades públicas devem dar o 
exemplo e procurarão implementar as 
recomendações incluídas no certificado 
de desempenho energético dentro do 
respectivo prazo de validade. Os 
Estados-Membros incluem nos respectivos 
planos nacionais medidas financeiras e 
técnicas de apoio às autoridades públicas 
para que estas sejam pioneiras na 
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realização de melhorias da eficiência 
energética e apliquem as recomendações 
incluídas no certificado de desempenho 
energético dentro do respectivo prazo de 
validade. Para a elaboração dos planos 
nacionais, os Estados-Membros envolvem 
activamente os representantes das 
autoridades regionais e locais no processo 
de elaboração.

Or. en

Justificação

Alteração análoga à alteração33 apresentada pela deputada Ticau, embora as autoridades 
públicas careçam de apoio financeiro e técnico específico para contribuir para a 
implementação da presente directiva.

Alteração 382
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As recomendações incluídas no 
certificado de desempenho energético 
para os edifícios ocupados por 
autoridades públicas devem ser 
implementadas no prazo de dois anos a 
contar da data de emissão do certificado.

Or. en

Justificação

Dado o carácter exemplar dos edifícios públicos, as recomendações dos CDE devem ser 
sempre aplicadas, dado que estas recomendações só serão feitas se forem rentáveis em 
termos de custos.
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Alteração 383
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As recomendações incluídas no 
certificado de desempenho energético 
para os edifícios ocupados por 
autoridades públicas devem ser 
implementadas no prazo de dois anos a 
contar da data de emissão do certificado.

Or. en

Justificação

As autoridades públicas devem dar o exemplo: todas as recomendações contidas no 
certificado de desempenho energético devem ser sempre aplicadas quando um edifício é 
propriedade de uma entidade pública.

Alteração 384
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A certificação de habitações 
unifamiliares pode basear-se na avaliação 
de outros edifícios representativos de 
concepção e dimensões semelhantes e com 
um desempenho energético real 
semelhante, desde que esta 
correspondência possa ser garantida pelo 
perito que emite o certificado de 
desempenho energético.

6. A certificação de habitações 
unifamiliares pode basear-se na avaliação 
de outros edifícios representativos de 
concepção e dimensões semelhantes e com 
um desempenho energético real 
semelhante, desde que as condições 
climáticas locais sejam tidas em conta e 
que esta correspondência possa ser 
garantida pelo perito que emite o 
certificado de desempenho energético.

Or. en
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Justificação

O desempenho energético dos edifícios depende das condições climáticas em cada região. 
Consequentemente, as condições climáticas devem ser tidas em conta.

Alteração 385
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A certificação de habitações 
unifamiliares pode basear-se na avaliação 
de outros edifícios representativos de 
concepção e dimensões semelhantes e com 
um desempenho energético real 
semelhante, desde que esta 
correspondência possa ser garantida pelo 
perito que emite o certificado de 
desempenho energético.

6. A certificação de habitações 
unifamiliares pode basear-se na avaliação 
de outros edifícios representativos de 
concepção e dimensões semelhantes e com 
um desempenho energético real 
semelhante, desde que as condições 
climáticas locais sejam tidas em conta e 
que esta correspondência possa ser 
garantida pelo perito que emite o 
certificado de desempenho energético.

Or. en

Justificação

O desempenho energético dos edifícios depende das condições climáticas em cada região. 
Consequentemente, as condições climáticas devem ser tidas em conta.

Alteração 386
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A validade do certificado de 
desempenho energético  não deve ser 
superior a 10 anos.

7. A validade do certificado de 
desempenho energético  não deve ser 
superior a 10 anos. No prazo de três anos a 
contar da data de emissão do certificado, 
as autoridades públicas implementam 
integralmente as respectivas 
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recomendações.

Or. en

Justificação

As autoridades públicas devem dar o exemplo e implementar todas as recomendações 
incluídas no certificado de desempenho energético relativas aos edifícios de que sejam 
proprietárias num prazo razoável.

Alteração 387
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Cada Estado-Membro deve 
reconhecer os certificados emitidos em 
conformidade com as linhas de orientação 
por outros Estados-Membros. 

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros devem reconhecer mutuamente os seus certificados de desempenho 
energético.

Alteração 388
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. O mais tardar até 30 de Junho de 
2010, a Comissão adopta orientações que 
indiquem normas mínimas relativas ao 
conteúdo e à apresentação dos 
certificados de desempenho energético. O 
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texto do certificado deve, sempre que 
viável, ser redigido tanto na língua do 
proprietário como na do inquilino. Essa 
medida, destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, a fim de a 
complementar, deve ser aprovada pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 2 do artigo 21.º.
Cada Estado-Membro reconhece os 
certificados emitidos pelos outros 
Estados-Membros em conformidade com 
estas orientações e não pode restringir a 
liberdade de prestação de serviços 
financeiros por razões relacionadas com 
um certificado emitido noutro 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

É importante dispor de orientações comuns que especifiquem normas mínimas relativas ao 
conteúdo e à apresentação dos certificados de desempenho energético. Estas normas comuns 
servirão para melhorar a informação disponibilizada ao público sobre o desempenho 
energético dos edifícios. O texto do certificado deve, sempre que viável, ser redigido em 
línguas que tanto o senhorio como o inquilino consigam entender, ou seja, pelo menos nas 
línguas de maior divulgação (inglês, francês, etc.).

Alteração 389
Fiona Hall, Lena Ek,  Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-B. Até 2011, com base nas informações 
recebidas dos Estados-Membros e em 
consulta com os sectores pertinentes, deve 
ser desenvolvida uma certificação 
voluntária de desempenho energético dos 
edifícios comum à União Europeia 
através do procedimento referido no 
artigo 21.º.
Os Estados-Membros devem, até 2012, 
introduzir nos seus territórios esta 
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certificação voluntária da União 
Europeia, que deve funcionar a par do 
sistema nacional de certificação.

Or. en

Justificação

O sector comercial beneficiaria com um certificado europeu voluntário de desempenho 
energético. A existência de diferentes sistemas de certificação consoante o Estado-Membro 
conduziu a uma significativa segmentação e confusão no mercado único da UE. É muito 
difícil comparar diferentes sistemas nacionais, mesmo quando o clima é semelhante. Por isso, 
torna-se impossível para as empresas internacionais comparar ou prestar informações sobre 
a eficiência energética relativa dos edifícios que ocupam em diferentes países.

Alteração 390
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que 
seja emitido um certificado de desempenho 
energético para os edifícios ou suas partes 
construídos, vendidos ou arrendados nos 
quais uma área útil total superior a 250 
m2 seja ocupada por uma autoridade 
pública.

1. Os Estados-Membros asseguram que 
seja emitido um certificado de desempenho 
energético para os edifícios ou suas partes 
construídos, vendidos ou arrendados 
ocupados por uma autoridade pública.

Or. en

Justificação

Todos os imóveis ocupados por uma autoridade pública devem ser sempre certificados, 
independentemente da sua dimensão.
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Alteração 391
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que 
seja emitido um certificado de desempenho 
energético para os edifícios ou suas partes 
construídos, vendidos ou arrendados nos 
quais uma área útil total superior a 250 
m2 seja ocupada por uma autoridade 
pública. 

1. Os Estados-Membros asseguram que 
seja emitido um certificado de desempenho 
energético para os edifícios ou suas partes 
construídos, vendidos ou arrendados 
ocupados por uma autoridade pública. 

Or. en

Justificação

As autoridades públicas devem dar o exemplo.

Alteração 392
Adam Gierek

Proposta de directiva
Artigo 11 – ponto 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As recomendações incluídas no 
certificado energético para os edifícios de 
utilização pública com uma área útil total 
superior a 250 m2 têm de ser aplicadas no 
prazo de dois anos a contar da data de 
emissão do certificado.

Or. pl

Justificação

O objectivo consiste em dar ao sector público um incentivo para se empenhar mais e actuar 
como líder no processo abrangido pela presente directiva, de modo a que as medidas que 
tomar sirvam de exemplo para ambos os sectores. Seria preferível tornar obrigatório agravar 
as normas aplicáveis a todos os edifícios de utilização pública para que estes cumpram os 
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requisitos contidos no certificado energético e, em especial, os que apenas se aplicam aos 
edifícios com os melhores custos de exploração possíveis.

Alteração 393
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Além disso, no caso da venda de edifícios 
"rústicos", ou seja, edifícios sem 
instalação de aquecimento ou de ar 
condicionado, é possível prever formas de 
incentivos fiscais a favor do comprador, 
desde que se invista em soluções 
tecnológicas que permitam reduzir uma 
determinada percentagem do consumo 
energético do edifício relativamente aos 
limites estipulados pela lei.

Or. it

Justificação

A requalificação de um edifício, em termos de eficiência energética, aumenta o seu valor. É 
necessário prever formas de incentivo fiscal a favor do comprador, inclusive no caso da 
venda de edifícios "rústicos", ou seja,  edifícios não dotados de instalações de aquecimento 
ou ar condicionado.

Alteração 394
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros exigem que, 
quando um edifício ou parte dele é 
proposto para arrendamento, o indicador 
numérico do desempenho energético 
figure em todos os anúncios para 

4. Os Estados-Membros exigem que, 
quando um edifício ou parte dele é 
proposto para arrendamento, o certificado 
de desempenho energético seja apresentado 
ao potencial inquilino.
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arrendamento do edifício ou das suas 
partes e o certificado de desempenho 
energético seja apresentado ao potencial 
inquilino.

O certificado de desempenho energético é 
entregue pelo proprietário ao inquilino o 
mais tardar no momento da celebração do 
contrato de arrendamento.

Uma cópia do certificado de desempenho 
energético é entregue pelo proprietário ao 
inquilino o mais tardar no momento da 
celebração do contrato de arrendamento.

Or. de

Justificação

O original do certificado deve permanecer sempre na posse do proprietário, caso contrário o 
inquilino teria que ser responsabilizado em caso de perda do documento. Além disso, a 
inclusão dos valores do desempenho energético nos anúncios de arrendamento daria origem 
a frequentes situações de incerteza jurídica relativamente às características descritas.

Alteração 395
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O objectivo dos certificados de 
desempenho energético limita-se ao 
fornecimento de informação e quaisquer 
efeitos desses certificados em termos de 
procedimentos legais ou outros são 
decididos segundo as normas nacionais.

Or. de

Justificação

A Comissão suprimiu este parágrafo na sua proposta. No entanto, o mesmo deve ser mantido.
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Alteração 396
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os números 1, 3 e 4 aplicam-se a 
edifícios relativamente aos quais foi 
concluído o processo de construção. 

Or. en

Justificação

Em alguns países, como a Finlândia, por exemplo, um CDE pode ser apresentado logo na 
fase de concepção. Noutros países tal  não é possível até ao início, ou mesmo até à 
conclusão, do processo de construção. Uma obrigação comunitária de apresentar um CDE 
para todos os imóveis ainda não construídos, independentemente da fase de construção, 
implicaria uma modificação na regulamentação relativa à construção em muitos Estados-
Membros, o que seria desproporcionado relativamente às potenciais vantagens.

Alteração 397
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os números 1, 3 e 4 aplicam-se a 
edifícios relativamente aos quais foi 
concluído o processo de construção. 

Or. en
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Alteração 398
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que  uma área útil total 
superior a 250  m2 de um edifício seja 
ocupada por autoridades públicas , os 
Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
seja afixado em posição de destaque, 
claramente visível pelo público em geral, 
o  certificado de desempenho energético .

Suprimido

Or. en

Justificação

A obrigação de afixar certificados de desempenho energético em todos os edifícios 
frequentemente visitados pelo público está devidamente abrangida pelo n.º 2 do artigo 12.º. 
Esta supressão elimina a obrigação de afixar certificados de desempenho energético nos 
edifícios públicos que não são frequentemente visitados pelo público, como as garagens e 
instalações de armazenamento de equipamento médico, que colhem menos vantagens da 
sensibilização pública.

Alteração 399
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que  uma área útil total 
superior a 250  m2 de um edifício seja
ocupada por autoridades públicas, os 
Estados-Membros devem tomar as medidas 
necessárias para assegurar que seja afixado 
em posição de destaque, claramente visível 
pelo público em geral, o  certificado de 
desempenho energético.

1. Sempre que  um edifício seja ocupado 
por autoridades públicas, os
Estados-Membros devem tomar as medidas 
necessárias para assegurar que seja afixado 
em posição de destaque, claramente visível 
pelo público em geral, o  certificado de 
desempenho energético.
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Or. en

Justificação

A afixação de certificados em todos os edifícios ocupados pelos poderes públicos é uma 
medida de baixo custo que pode melhorar substancialmente a sensibilização do público em 
geral e a aceitação dos certificados de desempenho energético. 

Alteração 400
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que  uma área útil total 
superior a 250  m2 de um edifício seja 
ocupada por autoridades públicas, os 
Estados-Membros devem tomar as medidas 
necessárias para assegurar que seja afixado 
em posição de destaque, claramente visível 
pelo público em geral, o  certificado de 
desempenho energético .

1. Relativamente aos edifícios ocupados 
por autoridades públicas, os 
Estados-Membros devem tomar as medidas 
necessárias para assegurar que seja afixado 
em posição de destaque, claramente visível 
pelo público em geral, o  certificado de 
desempenho energético.

Or. en

Justificação

Os edifícios públicos deverão afixar sempre o certificado, independentemente da sua 
dimensão. Trata-se de uma medida de baixo custo que pode melhorar substancialmente a 
sensibilização do público em geral e a aceitação dos certificados de desempenho energético.

Alteração 401
Jerzy Buzek

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem as 
medidas necessárias para uma inspecção 

1. Os Estados-Membros estabelecem as 
medidas necessárias para uma inspecção 
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regular dos sistemas de aquecimento com  
caldeiras  de potência nominal útil   
superior a  20  kW.  Essa inspecção  inclui 
uma avaliação do rendimento da caldeira e 
da adequação da sua capacidade em função 
dos requisitos de aquecimento do edifício.

regular dos sistemas de aquecimento com  
caldeiras alimentadas por combustíveis 
líquidos ou sólidos não renováveis de 
potência nominal útil superior a  20  kW.  
Essa inspecção  inclui uma avaliação do 
rendimento da caldeira e da adequação da 
sua capacidade em função dos requisitos de 
aquecimento do edifício. Os 
Estados-Membros podem suspender estas 
inspecções sempre que exista um sistema 
electrónico de acompanhamento e 
controlo.

Or. en

Justificação

Os sistemas de acompanhamento e controlo electrónico contribuem para avaliar o 
desempenho energético dos equipamentos e das instalações de consumo de electricidade, 
eliminando, assim, a necessidade de inspecções adicionais.

Alteração 402
Anne Laperrouze

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros tomam as 
medidas necessárias para estabelecer 
inspecções regulares, pelo menos de dois 
em dois anos, das bombas de calor com 
uma potência nominal útil de mais de 5 
kW. Para as bombas de calor com mais de 
quinze anos, os Estados-Membros tomam 
as medidas necessárias para estabelecer 
uma inspecção única de toda a instalação 
de aquecimento. Esta inspecção deve 
incluir uma análise da eficácia das 
bombas de calor e da adequação da sua 
potência às exigências de aquecimento e 
de arrefecimento do edifício.

Or. fr
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Justificação

As inspecções devem igualmente aplicar-se às bombas de calor com uma potência nominal 
útil de mais de 5kW (99% das bombas de calor são assim tomadas em conta) uma vez que se 
desenvolvem rapidamente e que exigem componentes complexos para garantir o seu 
funcionamento eficaz (compressores, captores, sistemas electrónicos de regulação e de 
programação, etc.). A presente reformulação, que limita o campo das inspecções às caldeiras 
e aos sistemas de ar condicionado limita a eficácia destas inspecções em termos de 
economias de energia.

Alteração 403
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem estabelecer 
frequências de inspecção diferentes em 
função do tipo e da potência nominal útil 
da caldeira do sistema de aquecimento. Ao 
estabelecerem as frequências, os 
Estados-Membros têm em conta os custos 
da inspecção do sistema de aquecimento e 
as economias previstas nos custos da 
energia que poderão resultar da inspecção.

2. Os Estados-Membros podem estabelecer 
frequências de inspecção diferentes em 
função do tipo e da potência nominal útil 
do sistema de aquecimento. Ao 
estabelecerem as frequências, os 
Estados-Membros têm em conta os custos 
da inspecção do sistema de aquecimento e 
as economias previstas nos custos da 
energia que poderão resultar da inspecção.

Or. en

Justificação

As inspecções regulares dos sistemas de aquecimento, incluindo as caldeiras, evitam 
encargos administrativos desnecessários e são mais eficazes.  

Alteração 404
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 13 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação aos n.ºs 1, 2 e 3, os 4. Em derrogação aos n.ºs 1, 1-A, 2 e 3, os 
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Estados-Membros podem decidir adoptar 
medidas para assegurar que sejam 
fornecidas recomendações aos utilizadores 
sobre a substituição das caldeiras, outras 
alterações ao sistema de aquecimento s 
sobre soluções alternativas para avaliar a 
eficiência e a potência adequada da 
caldeira. O impacto geral desta abordagem 
é  equivalente ao que resulta do disposto 
nos n.ºs 1, 2 e 3. 

Estados-Membros podem decidir adoptar 
medidas para assegurar que sejam 
fornecidas recomendações aos utilizadores 
sobre a substituição das caldeiras, outras 
alterações ao sistema de aquecimento s 
sobre soluções alternativas para avaliar a 
eficiência e a potência adequada da 
caldeira. O impacto geral desta abordagem 
é  equivalente ao que resulta do disposto 
nos n.ºs 1, 1-A, 2 e 3.

Os Estados-Membros que decidam aplicar 
as medidas referidas no primeiro parágrafo 
do presente número devem apresentar à 
Comissão um relatório sobre a 
equivalência dessas medidas com as 
medidas estabelecidas nos n.ºs 1, 2 e 3 o 
mais tardar em 30 de Junho de 2011. Os 
Estados-Membros transmitem estes 
relatórios à Comissão de três em três anos. 
Os relatórios podem ser incluídos nos 
Planos de Acção para a Eficiência 
Energética a que se refere o n.º 2 do artigo 
14.º da Directiva 2006/32/CE.  .

Os Estados-Membros que decidam optar 
pela aplicação das medidas referidas no 
primeiro parágrafo do presente número
devem apresentar à Comissão  um relatório 
sobre a equivalência dessas medidas com 
as medidas estabelecidas nos n.ºs 1, 1-A, 2 
e 3 o mais tardar em 30 de Junho de 2011. 
Os Estados-Membros transmitem estes 
relatórios à Comissão de três em três anos. 
Os relatórios podem ser incluídos nos 
Planos de Acção para a Eficiência 
Energética a que se refere o n.º 2 do artigo 
14.º da Directiva 2006/32/CE.  .

Or. fr

Justificação

As inspecções devem igualmente aplicar-se às bombas de calor com uma potência nominal 
útil de mais de 5kW (99% das bombas de calor são assim tomadas em conta) uma vez que se 
desenvolvem rapidamente e que exigem componentes complexos para garantir o seu 
funcionamento eficaz (compressores, captores, sistemas electrónicos de regulação e de 
programação, etc.). A presente reformulação, que limita o campo das inspecções às caldeiras 
e aos sistemas de ar condicionado limita a eficácia destas inspecções em termos de 
economias de energia.

Alteração 405
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
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as medidas necessárias para uma inspecção 
regular dos sistemas de ar condicionado 
com potência nominal útil superior a 
12 kW.  A  inspecção inclui uma avaliação 
do rendimento  do sistema de ar 
condicionado e a adequação da sua 
potência em função dos requisitos de 
climatização do edifício.

as medidas necessárias para uma inspecção 
regular dos sistemas de ar condicionado. A
inspecção inclui uma avaliação do 
rendimento  do sistema de ar condicionado 
e a adequação da sua potência em função 
dos requisitos de climatização do edifício.

Or. de

Justificação

Por motivos relacionados com a eficiência energética e com a higiene, é conveniente 
submeter todos os sistemas de ar condicionado a inspecções regulares.

Alteração 406
Jerzy Buzek

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
as medidas necessárias para uma inspecção 
regular dos sistemas de ar condicionado 
com potência nominal útil superior a 
12 kW. A  inspecção inclui uma avaliação 
do rendimento  do sistema de ar 
condicionado e a adequação da sua 
potência em função dos requisitos de 
climatização do edifício.

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
as medidas necessárias para uma inspecção 
regular dos sistemas de ar condicionado 
com potência nominal útil superior a 
12 kW. A  inspecção inclui uma avaliação 
do rendimento  do sistema de ar 
condicionado e a adequação da sua 
potência em função dos requisitos de 
climatização do edifício. Os Estados-
Membros podem suspender estas 
inspecções quando está instalado um 
sistema electrónico de monitorização e 
controlo.

Or. en

Justificação

Os sistemas electrónicos de monitorização e controlo contribuem para a avaliação do 
desempenho energético dos equipamentos e instalações eléctricos, permitindo assim 
dispensar a necessidade de inspecções suplementares.
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Alteração 407
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 14 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
as medidas necessárias para uma inspecção 
regular dos sistemas de ar condicionado 
com potência nominal útil superior a 
12 kW. A  inspecção inclui uma avaliação 
do rendimento  do sistema de ar 
condicionado e a adequação da sua 
potência em função dos requisitos de 
climatização do edifício.

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
as medidas necessárias para uma inspecção 
regular dos sistemas de ar condicionado 
com potência nominal útil superior a 12 
kW e das bombas de calor reversíveis com 
uma potência nominal efectiva de mais de 
5 kW.  A  inspecção inclui uma avaliação 
do rendimento  do sistema de ar 
condicionado e das bombas de calor 
reversíveis bem como a adequação da sua 
potência em função dos requisitos de 
climatização do edifício.

Or. fr

Justificação

As inspecções devem igualmente aplicar-se às bombas de calor com uma potência nominal 
útil de mais de 5kW (99% das bombas de calor são assim tomadas em conta) uma vez que se 
desenvolvem rapidamente e que exigem componentes complexos para garantir o seu 
funcionamento eficaz (compressores, captores, sistemas electrónicos de regulação e de 
programação, etc.).  A presente reformulação, que limita o campo das inspecções às 
caldeiras e aos sistemas de ar condicionado limita a eficácia destas inspecções em termos de 
economias de energia.

Alteração 408
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
as medidas necessárias para uma inspecção 
regular dos sistemas de ar condicionado 

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
as medidas necessárias para uma inspecção 
regular dos sistemas de ar condicionado 
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com potência nominal útil superior a 
12 kW. A  inspecção inclui uma avaliação 
do rendimento  do sistema de ar 
condicionado e a adequação da sua 
potência em função dos requisitos de 
climatização do edifício.

com potência nominal útil superior a 
12 kW e dos sistemas de ventilação. A
inspecção inclui uma avaliação do 
rendimento  do sistema de ar condicionado 
e a adequação da sua potência em função 
dos requisitos de climatização do edifício.

Or. en

Justificação

Os sistemas de ventilação mecânica são frequentemente importantes consumidores de 
energia num edifício.

Alteração 409
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 14 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem estabelecer 
frequências de inspecção diferentes em 
função do tipo e da potência nominal útil 
do sistema de ar condicionado. Ao 
estabelecerem as frequências, os Estados-
Membros têm em conta os custos da 
inspecção do sistema de ar condicionado e 
as economias previstas nos custos da 
energia que poderão resultar da inspecção.

2. Os Estados-Membros podem estabelecer 
frequências de inspecção diferentes em 
função do tipo e da potência nominal útil 
do sistema de ar condicionado ou das 
bombas de calor reversíveis. Ao 
estabelecerem as frequências, os Estados-
Membros têm em conta os custos da 
inspecção do sistema de ar condicionado 
ou das bombas de calor reversíveis e as 
economias previstas nos custos da energia 
que poderão resultar da inspecção.

Or. fr

Justificação

As inspecções devem igualmente aplicar-se às bombas de calor com uma potência nominal 
útil de mais de 5kW (99% das bombas de calor são assim tomadas em conta) uma vez que se 
desenvolvem rapidamente e que exigem componentes complexos para garantir o seu 
funcionamento eficaz (compressores, captores, sistemas electrónicos de regulação e de 
programação, etc.).  A presente reformulação, que limita o campo das inspecções às 
caldeiras e aos sistemas de ar condicionado limita a eficácia destas inspecções em termos de 
economias de energia.
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Alteração 410
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Todos os sistemas de ventilação, 
independentemente da potência de 
arrefecimento, devem ser inspeccionados, 
devendo a inspecção incluir uma 
avaliação dos fluxos de ar.

Or. en

Justificação

Nos termos das disposições actuais, um sistema de ventilação apenas será inspeccionado se 
fizer parte do sistema de ar condicionado. Quase todos os sistemas de ventilação em edifícios 
residenciais não estão ligados ao sistema de ar condicionado. Por conseguinte, importa 
prever uma disposição separada e específica relativa às inspecções de sistemas de ventilação 
para prevenir as perdas de energia em sistemas de ventilação deficientes.

Alteração 411
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao estabelecer as medidas referidas 
nos n.ºs 1 e 2, os Estados-Membros, desde 
que tal seja económica e tecnicamente 
viável, asseguram que as inspecções 
sejam efectuadas em conformidade com 
as inspecções de fugas previstas no 
Regulamento (CE) n.º 842/2006.

Or. en
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Justificação

As inspecções de fugas em sistemas de ar condicionado já são contempladas no Regulamento 
(CE) n.º 842/2006 relativo aos gases fluorados. Por conseguinte, actualmente a maioria dos 
sistemas de ar condicionado em edifícios estão sujeitos a inspecções obrigatórias. Já se 
encontra especificada a frequência das inspecções/controlos da quantidade de refrigerante 
no sistema, que está relacionada com a eficiência energética, bem como com as emissões de 
gases fluorados com efeito de estufa. As inspecções regulares previstas nos n.ºs 1 e 2 deverão 
pois ser alinhadas com as inspecções/controlos actualmente previstos pelo Regulamento (CE) 
n.º 824/2006.

Alteração 412
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao estabelecer as medidas referidas 
nos n.ºs 1 e 2, os Estados-Membros, desde 
que tal seja económica e tecnicamente 
viável, asseguram que as inspecções 
sejam efectuadas em conformidade com 
as inspecções de sistemas de aquecimento 
e de outros sistemas técnicos a que se 
refere o artigo 13.° do Regulamento (CE) 
n.º 842/2006.

Or. en

Justificação

As inspecções de fugas em sistemas de ar condicionado já são contempladas no Regulamento 
(CE) n.º 842/2006 relativo aos gases fluorados. As inspecções regulares deverão ser 
alinhadas.
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Alteração 413
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Inspecção de outros sistemas técnicos que 

consomem energia
Os Estados-Membros podem estabelecer 
frequências de inspecção diferentes de 
sistemas técnicos distintos dos sistemas de 
aquecimento e de ar condicionado que 
consomem energia, tais como:
a) Ventilação mecânica;
b) Ventilação com  recuperação de calor;
c) Outros equipamentos com  recuperação 
de calor;
d) Sistemas que consomem água, 
consoante o tipo de sistema;
Ao estabelecerem estas frequências, os 
Estados-Membros têm em conta os custos 
da inspecção do sistema técnico que 
consome energia e as economias previstas 
nos custos da energia que poderão 
resultar da inspecção.

Or. en

Justificação

É necessário um novo artigo que preveja inspecções de todos os sistemas técnicos que 
consomem energia, e não apenas de sistemas de aquecimento e de ar condicionado. Um novo 
artigo pode contribuir para a diminuição do consumo energético ambicionada pela União 
Europeia e, por conseguinte, para o aumento do desempenho energético global dos edifícios.
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Alteração 414
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As recomendações referidas na alínea b) 
são específicas do sistema e fornecem 
informações transparentes sobre a sua 
rentabilidade económica. A avaliação da 
rentabilidade económica baseia-se num 
conjunto de condições normalizadas, 
como o cálculo das economias de energia, 
os preços da energia subjacentes e as 
taxas de juro dos investimentos.

As recomendações referidas na alínea b) 
são específicas do sistema e fornecem 
informações transparentes sobre a sua 
rentabilidade económica.

Or. en

Justificação

A inclusão de recomendações no relatório de inspecção é louvável, mas parece questionável 
que os peritos que realizam inspecções sejam capazes de calcular economias de energia 
resultantes da aplicação de medidas de eficiência energética ou taxas de juro para os 
investimentos necessários. Deverá pois bastar uma referência a informações suplementares 
sobre a rentabilidade económica das recomendações.

Alteração 415
Markus Ferber

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As recomendações referidas na alínea b) 
são específicas do sistema e fornecem 
informações transparentes sobre a sua 
rentabilidade económica. A avaliação da 
rentabilidade económica baseia-se num 
conjunto de condições normalizadas, 
como o cálculo das economias de energia, 
os preços da energia subjacentes e as 
taxas de juro dos investimentos.

As recomendações referidas na alínea b) 
são específicas do sistema e fornecem 
informações transparentes sobre a sua 
rentabilidade económica.
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Or. de

Justificação

A averiguação da rentabilidade económica proposta pela Comissão iria muito além do 
quadro previsto para o instrumento "relatório de inspecção", para além de que a sua 
exequibilidade estaria associada a um considerável aumento dos custos, o que, por sua vez, 
iria sobrecarregar o consumidor individual. O cálculo da rentabilidade económica deve estar 
condicionado a um aconselhamento em matéria de energia, o qual assenta numa base 
voluntária.

Alteração 416
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As recomendações referidas na alínea b) 
são específicas do sistema e fornecem 
informações transparentes sobre a sua 
rentabilidade económica. A avaliação da 
rentabilidade económica baseia-se num 
conjunto de condições normalizadas, 
como o cálculo das economias de energia, 
os preços da energia subjacentes e as 
taxas de juro dos investimentos.

As recomendações referidas na alínea b) 
fornecem referências transparentes sobre a 
sua rentabilidade económica.

Or. de

Justificação

É, uma vez mais, de realçar que os relatórios de inspecção não devem representar ou 
substituir um aconselhamento em matéria de energia.
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Alteração 417
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório de inspecção é entregue pelo 
inspector ao proprietário ou inquilino do 
edifício.

3. O relatório de inspecção é entregue pelo 
inspector ao proprietário do sistema. 
Tratando-se de uma associação de 
proprietários, o mesmo deve ser entregue 
a todos eles.

Or. de

Justificação

Os relatórios dizem respeito a sistemas que não são da propriedade do inquilino. Os mesmos 
devem, por conseguinte, ser entregues ao proprietário ou, no caso de uma associação de 
proprietários, a todos os proprietários.

Alteração 418
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que a 
certificação do desempenho energético  dos 
edifícios e a inspecção dos sistemas de 
aquecimento e  de ar condicionado sejam 
efectuadas de forma independente por 
peritos qualificados e acreditados, 
actuando por conta própria  ou ao serviço 
de organismos públicos ou de empresas
privadas.

Os Estados-Membros asseguram que a 
certificação do desempenho energético  dos 
edifícios e a inspecção dos sistemas de 
aquecimento e  de ar condicionado sejam 
efectuadas de forma independente por 
peritos qualificados, actuando por conta 
própria  ou ao serviço de organismos 
públicos ou de empresas  privadas.

Os peritos são acreditados tendo em conta 
a sua competência e independência.

Or. de
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Justificação

O estabelecimento de um processo de acreditação suplementar, com vista à definição das 
entidades autorizadas 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 em matéria de protecção do clima. A exigência de um 
determinado nível de qualificação, comprovado por um diploma de formação profissional, 
para que uma entidade possa emitir certificados de desempenho energético, é suficiente.

Alteração 419
Adam Gierek

Proposta de directiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que a 
certificação do desempenho energético dos 
edifícios e a inspecção dos sistemas de 
aquecimento e de ar condicionado sejam 
efectuadas de forma independente por 
peritos qualificados e acreditados, actuando 
por conta própria ou ao serviço de 
organismos públicos ou de empresas 
privadas.

Os Estados-Membros asseguram que a 
certificação do desempenho energético dos 
edifícios e a inspecção dos sistemas de 
aquecimento e de ar condicionado sejam 
efectuadas de forma independente por 
peritos qualificados e acreditados, actuando 
por conta própria ou ao serviço de 
organismos públicos ou de empresas 
privadas, incluindo aqueles que forem 
proprietários ou administradores de 
edifícios certificados.

Os peritos são acreditados tendo em conta 
a sua competência e independência.

Os peritos são acreditados tendo em conta 
a sua competência e independência.
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Até 2010, com base nas informações 
fornecidas pelos Estados-Membros e após 
consulta aos representantes dos sectores 
pertinentes, serão definidas condições e 
requisitos mínimos com vista ao 
reconhecimento dos programas de 
formação e certificação de peritos 
independentes nos Estados-Membros
específicos.
Com base nos requisitos mínimos acima 
referidos, até 2011 os Estados-Membros
definem as suas próprias condições e 
requisitos com vista à formação e 
certificação de peritos.
Os Estados-Membros específicos
notificam a Comissão sobre os seus 
programas de formação e certificação.
Os Estados-Membros reconhecem
mutuamente os certificados emitidos pelos 
outros Estados-Membros e não limitam a 
liberdade de prestação de serviços ou a 
liberdade dos Estados-Membros de definir
as suas condições de certificação.

Or. pl

Justificação

Ainda não é claro actualmente se os empregados de órgãos que sejam proprietários ou 
administradores de edifícios certificados podem examinar o desempenho energético dos 
edifícios que pertencem a esses órgãos. Isto seria benéfico e economicamente rentável, por 
exemplo, para os órgãos locais que gerem o respectivo conjunto de imóveis. A adopção do 
princípio do reconhecimento mútuo dos certificados pelos Estados-Membros facilitaria a 
livre circulação dos profissionais do sector. Esta disposição está em conformidade com o 
disposto no Regulamento (CE) n.º 842/2006 de 17 de Maio de 2006.

Alteração 420
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que a 
certificação do desempenho energético  dos 

Os Estados-Membros asseguram que a 
certificação do desempenho energético  dos 
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edifícios e a inspecção dos sistemas de 
aquecimento e  de ar condicionado sejam 
efectuadas de forma independente por 
peritos qualificados e acreditados, 
actuando por conta própria  ou ao serviço 
de organismos públicos ou de empresas
privadas.

edifícios e a inspecção dos sistemas de 
aquecimento e  de ar condicionado sejam 
efectuadas de forma independente por 
peritos qualificados, actuando por conta 
própria  ou ao serviço de organismos 
públicos ou de empresas  privadas.

Os peritos são acreditados tendo em conta 
a sua competência e independência.

Or. de

Justificação

Já na directiva relativa à promoção da utilização das energias renováveis, a Comissão 
tentou, em vão, introduzir uma nova acreditação para os instaladores. Actualmente, tenta, 
mais uma vez, aumentar a burocracia nos Estados-Membros. É necessário rejeitar esta 
tentativa. Os sistemas nacionais de formação constituem uma base suficiente de qualificação.

Alteração 421
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que a 
certificação do desempenho energético dos 
edifícios e a inspecção dos sistemas de 
aquecimento e de ar condicionado sejam 
efectuadas de forma independente por 
peritos qualificados e acreditados, actuando 
por conta própria ou ao serviço de 
organismos públicos ou de
empresas privadas.

Os Estados-Membros asseguram que a 
certificação do desempenho energético dos 
edifícios e a inspecção dos sistemas de 
aquecimento e de ar condicionado sejam 
efectuadas de forma independente por 
peritos qualificados ou acreditados, 
actuando por conta própria ou ao serviço 
de organismos públicos ou de empresas
privadas.

Or. en

Justificação

Um regime suplementar de acreditação obrigatória implicaria burocracia desnecessária e 
aumentaria os custos, ao mesmo tempo que as suas vantagens parecem muito limitadas. 
Considerando as diferenças existentes nos sistemas nacionais de qualificação profissional, os 
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Estados-Membros parecem estar melhor colocados para decidir quais os peritos habilitados 
a proceder à certificação de desempenho energético.

Alteração 422
Alyn Smith

Proposta de directiva
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que a 
certificação do desempenho energético dos 
edifícios e a inspecção dos sistemas de 
aquecimento e de ar condicionado sejam 
efectuadas de forma independente por 
peritos qualificados e acreditados, 
actuando por conta própria ou ao serviço 
de organismos públicos ou de empresas 
privadas.

Os Estados-Membros asseguram que a 
certificação do desempenho energético dos 
edifícios e a inspecção dos sistemas de 
aquecimento e de ar condicionado sejam 
efectuadas de forma independente por 
peritos qualificados, actuando por conta
própria ou ao serviço de organismos 
públicos ou de empresas privadas.

Or. en

Justificação

Impor um sistema de acreditação pode ter um impacto negativo na disponibilidade de peritos 
e poderá representar um montante importante que deixaria de ser investido noutras medidas 
de protecção do clima. A avaliação dos peritos em função do seu diploma e habilitações 
deverá ser suficiente.

Alteração 423
Alyn Smith

Proposta de directiva
Artigo 16 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os peritos são acreditados tendo em conta 
a sua competência e independência. 

Suprimido

Or. en
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Justificação

Impor um sistema de acreditação pode ter um impacto negativo na disponibilidade de peritos 
e poderá representar um montante importante que deixaria de ser investido noutras medidas 
de protecção do clima. A avaliação dos peritos em função do seu diploma e habilitações 
deverá ser suficiente.

Alteração 424
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Artigo 16 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os peritos são acreditados tendo em conta 
a sua competência e independência.

Os peritos são acreditados tendo em conta 
a sua competência e independência. O 
reconhecimento mútuo da qualificação e 
acreditação nacionais é assegurado pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

O reconhecimento mútuo das qualificações e certificações, bem como currículos e programas 
de formação harmonizados, assegurarão a qualidade dos peritos e permitirão também a livre 
circulação e a total mobilidade dos serviços que prestam.

Alteração 425
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 16 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem criar um 
registo de peritos e assegurar que esses 
peritos beneficiem de cursos de formação
com uma periodicidade anual.

Or. en
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Justificação

A criação de um registo garante o profissionalismo e a especialização dos certificadores e a 
fiabilidade dos resultados.

Alteração 426
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 16 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os peritos acreditados para proceder à  
certificação e à inspecção não são 
autorizados a vender e distribuir energia.

Or. en

Justificação

In some Member States there is no real free competition in the sector of certification of 
buildings and inspection of heating and air-conditioning systems. This is due to the fact that 
companies selling and distributing energy also operate in this sector, with a dominant 
position, alongside with independent craft businesses and SMEs. As a result, energy efficiency 
is not increased at the highest possible level, since companies selling and distributing energy 
are mainly interested in their profit. Moreover, this situation reduces the growth potential of 
SMEs in this sector. This amendment would guarantee the independence of the accredited 
experts. 

Alteração 427
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º Suprimido
Sistema de controlo independente

1. Os Estados-Membros asseguram que 
seja estabelecido um sistema de controlo 
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independente dos certificados de 
desempenho energético e dos relatórios de 
inspecção dos sistemas de aquecimento e 
de ar condicionado em conformidade com 
o Anexo II.
2. Os Estados-Membros podem delegar as 
responsabilidades pela aplicação prática 
dos sistemas de controlo independente.
Quando decidirem fazê-lo, asseguram que 
os sistemas de controlo independente 
sejam postos em prática em conformidade 
com o Anexo II.
3. Os Estados-Membros exigem que os 
certificados de desempenho energético e 
os relatórios de inspecção a que se refere 
o n.º 1 sejam registados ou colocados à 
disposição das autoridades competentes, 
ou dos organismos nos quais as 
autoridades competentes delegaram as 
responsabilidades pela aplicação prática 
dos sistemas de controlo independente, se 
estes o solicitarem.

Or. de

Justificação

Um sistema de controlo desta natureza custaria milhões de euros aos Estados-Membros e 
não compensaria em termos de utilidade, de modo que começam já a surgir dúvidas quanto à 
sua necessidade e legitimidade.

Alteração 428
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º Suprimido
Sistema de controlo independente

1. Os Estados-Membros asseguram que 
seja estabelecido um sistema de controlo 
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independente dos certificados de 
desempenho energético e dos relatórios de 
inspecção dos sistemas de aquecimento e 
de ar condicionado em conformidade com 
o Anexo II.
2. Os Estados-Membros podem delegar as 
responsabilidades pela aplicação prática 
dos sistemas de controlo independente.
Quando decidirem fazê-lo, asseguram que 
os sistemas de controlo independente 
sejam postos em prática em conformidade 
com o Anexo II.
3. Os Estados-Membros exigem que os 
certificados de desempenho energético e 
os relatórios de inspecção a que se refere 
o n.º 1 sejam registados ou colocados à 
disposição das autoridades competentes, 
ou dos organismos nos quais as 
autoridades competentes delegaram as 
responsabilidades pela aplicação prática 
dos sistemas de controlo independente, se 
estes o solicitarem.

Or. de

Justificação

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

Alteração 429
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que 
seja estabelecido um sistema de controlo 

1. Os Estados-Membros asseguram que 
seja estabelecido um sistema de controlo 
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independente dos certificados de 
desempenho energético e dos relatórios de 
inspecção dos sistemas de aquecimento e 
de ar condicionado em conformidade com 
o Anexo II.

independente dos certificados de 
desempenho energético e dos relatórios de 
inspecção dos sistemas de aquecimento e 
de ar condicionado em conformidade com 
o Anexo II. Os Estados-Membros devem 
estabelecer mecanismos de aplicação 
separados para as organizações que são 
responsáveis pela aplicação dos 
certificados de desempenho energético e 
dos relatórios de inspecção dos sistemas 
de aquecimento e de ar condicionado.

Or. en

Justificação

A separação dos mecanismos de aplicação (em organizações, como, por exemplo, as 
autoridades locais, que são responsáveis pela aplicação dos certificados de desempenho 
energético e dos relatórios de inspecção dos sistemas de aquecimento e de ar condicionado) é 
essencial para a aplicação eficaz da directiva e para prevenir os conflitos de interesses 
inevitáveis quando uma organização pode ser obrigada a aplicar uma sanção contra si 
própria. 

Alteração 430
Dominique Vlasto

Proposta de directiva
Artigo 18 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Metodologias para classificar o 
desempenho energético dos edifícios com 
base no consumo de energia primária e nas
emissões de dióxido de carbono;

a) Metodologias para classificar o 
desempenho energético dos edifícios com 
base no consumo de energia primária e que 
incluem um indicador numérico das 
emissões de dióxido de carbono que tenha 
em conta o consumo de energia primária;

Or. fr

Justificação

Na definição das suas normas energéticas, os Estados-Membros devem tomar em 
consideração a utilização da energia primária uma vez que é o único meio de medir o 
impacto real das suas opções energéticas no ambiente. É ainda importante dar ao 
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consumidor um indicador capaz de reflectir as emissões de CO2 geradas pelas suas opções 
de energias, baseado no consumo de energia primária, mais precisamente nos edifícios para 
os quais as opções energéticas têm efeitos a longo prazo.

Alteração 431
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 18 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Metodologias para classificar o 
desempenho energético dos edifícios com 
base no consumo de energia primária e 
nas emissões de dióxido de carbono;

a) Metodologias para classificar o 
desempenho energético dos edifícios com 
base no consumo final de energia;

Or. de

Justificação

Para o consumidor, o mais importante não é o consumo de energia primária, mas sim o 
consumo de energia final, pois é o único que poderá ler no contador. Não é, por exemplo, 
relevante saber se a electricidade provém de fontes de energia renováveis ou se é de origem 
nuclear. O mesmo se aplica ao gás natural, o qual também pode ser produzido a partir de 
resíduos. Além disso, a directiva debruça-se sobre o desempenho energético dos edifícios, e 
não sobre as emissões de dióxido de carbono, as quais dependem também essencialmente do 
cabaz energético. 

Alteração 432
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 19 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para informar os proprietários 
ou inquilinos dos edifícios ou suas partes
sobre os vários métodos e práticas que 
contribuem para a melhoria do 
desempenho energético.

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para informar os proprietários e 
inquilinos dos edifícios ou suas partes 
sobre os vários métodos e práticas que 
contribuem para a melhoria do 
desempenho energético.
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Or. en

Justificação

Uma vez que o desempenho energético é significativamente influenciado pela forma como um 
edifício é utilizado e pelas opções energéticas dos inquilinos, tanto os proprietários como os 
inquilinos têm de ter acesso a informações sobre a melhoria da eficiência energética.  Os 
proprietários e inquilinos de edifícios comerciais também deverão ser obrigados a trocar 
informações sobre a utilização efectiva do edifício ou partes do mesmo, a fim de assegurar 
que estejam disponíveis todos os dados para tomar decisões informadas sobre as melhorias 
necessárias.

Alteração 433
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 19 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para informar os proprietários 
ou inquilinos dos edifícios ou suas partes
sobre os vários métodos e práticas que 
contribuem para a melhoria do 
desempenho energético.

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para informar os proprietários e 
inquilinos dos edifícios ou suas partes 
sobre os vários métodos e práticas que 
contribuem para a melhoria do 
desempenho energético.

Or. en

Justificação

Uma vez que o desempenho energético é significativamente influenciado pela forma como um 
edifício é utilizado e pelas opções energéticas dos inquilinos, tanto os proprietários como os 
inquilinos têm de ter acesso a informações sobre a melhoria da eficiência energética.  Os 
proprietários e inquilinos de edifícios comerciais também deverão ser obrigados a trocar 
informações sobre a utilização efectiva do edifício ou partes do mesmo, a fim de assegurar 
que estejam disponíveis todos os dados para tomar decisões informadas sobre as melhorias 
necessárias.



PE421.190v01-00 52/86 AM\771248PT.doc

PT

Alteração 434
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 19 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros fornecem, 
nomeadamente, aos proprietários ou 
inquilinos dos edifícios informações sobre 
os certificados de desempenho energético e 
os relatórios de inspecção, sua finalidade e 
objectivos, as formas de melhorar o 
desempenho energético do edifício em 
condições de rentabilidade económica e as 
consequências financeiras a médio e a 
longo prazo se não forem adoptadas 
medidas para melhorar tal desempenho. 

Os Estados-Membros fornecem, 
nomeadamente, aos proprietários e 
inquilinos dos edifícios informações sobre 
os certificados de desempenho energético e 
os relatórios de inspecção, sua finalidade e 
objectivos, as formas de melhorar o 
desempenho energético do edifício em 
condições de rentabilidade económica e as 
consequências financeiras a médio e a 
longo prazo se não forem adoptadas 
medidas para melhorar tal desempenho.

Or. en

Justificação

Uma vez que o desempenho energético é significativamente influenciado pela forma como um 
edifício é utilizado e pelas opções energéticas dos inquilinos, tanto os proprietários como os 
inquilinos têm de ter acesso a informações sobre a melhoria da eficiência energética. Os 
proprietários e inquilinos de edifícios comerciais também deverão ser obrigados a trocar 
informações sobre a utilização efectiva do edifício ou partes do mesmo, a fim de assegurar 
que estejam disponíveis todos os dados para tomar decisões informadas sobre as melhorias 
necessárias. 

Alteração 435
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 19 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros fornecem, 
nomeadamente, aos proprietários ou 
inquilinos dos edifícios informações sobre 
os certificados de desempenho energético e 
os relatórios de inspecção, sua finalidade e 
objectivos, as formas de melhorar o 

Os Estados-Membros fornecem, 
nomeadamente, aos proprietários e 
inquilinos dos edifícios informações sobre 
os certificados de desempenho energético e 
os relatórios de inspecção, sua finalidade e 
objectivos, as formas de melhorar o 
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desempenho energético do edifício em 
condições de rentabilidade económica e as 
consequências financeiras a médio e a 
longo prazo se não forem adoptadas 
medidas para melhorar tal desempenho. 

desempenho energético do edifício em 
condições de rentabilidade económica e as 
consequências financeiras a médio e a 
longo prazo se não forem adoptadas 
medidas para melhorar tal desempenho.

Or. en

Justificação

Uma vez que o desempenho energético é significativamente influenciado pela forma como um 
edifício é utilizado e pelas opções energéticas dos inquilinos, tanto os proprietários como os 
inquilinos têm de ter acesso a informações sobre a melhoria da eficiência energética.  Os 
proprietários e inquilinos de edifícios comerciais também deverão ser obrigados a trocar 
informações sobre a utilização efectiva do edifício ou partes do mesmo, a fim de assegurar 
que estejam disponíveis todos os dados para tomar decisões informadas sobre as melhorias 
necessárias.

Alteração 436
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 19 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros fornecem, 
nomeadamente, aos proprietários ou 
inquilinos dos edifícios informações sobre 
os certificados de desempenho energético e 
os relatórios de inspecção, sua finalidade e 
objectivos, as formas de melhorar o 
desempenho energético do edifício em 
condições de rentabilidade económica e as 
consequências financeiras a médio e a 
longo prazo se não forem adoptadas 
medidas para melhorar tal desempenho. 

Os Estados-Membros fornecem, 
nomeadamente, aos proprietários ou 
inquilinos dos edifícios informações sobre 
os certificados de desempenho energético e 
os relatórios de inspecção, sua finalidade e 
objectivos, as formas de melhorar o 
desempenho energético do edifício em 
condições de rentabilidade económica, as 
consequências financeiras a médio e a 
longo prazo se não forem adoptadas 
medidas e os instrumentos financeiros 
disponíveis para melhorar o desempenho 
energético do edifício. Campanhas de 
informação devem incentivar os 
proprietários ou inquilinos a cumprir as 
normas mínimas ou a ultrapassá-las.

Or. en
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Justificação

As campanhas de informação devem apresentar os objectivos estratégicos da União Europeia 
relativos ao aumento da eficiência energética e medidas destinadas a apoiar as autoridades 
públicas, as empresas e os agregados familiares a melhorar a eficiência energética dos 
edifícios.

Alteração 437
Alyn Smith

Proposta de directiva
Artigo 19 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros fornecem, 
nomeadamente, aos proprietários ou 
inquilinos dos edifícios informações sobre 
os certificados de desempenho energético e 
os relatórios de inspecção, sua finalidade e 
objectivos, as formas de melhorar o 
desempenho energético do edifício em 
condições de rentabilidade económica e as 
consequências financeiras a médio e a 
longo prazo se não forem adoptadas 
medidas para melhorar tal desempenho.

Os Estados-Membros fornecem, 
nomeadamente, aos proprietários ou 
inquilinos dos edifícios informações sobre 
os certificados de desempenho energético e 
os relatórios de inspecção, sua finalidade e 
objectivos, as formas de melhorar o 
desempenho energético do edifício em 
condições de rentabilidade económica e as 
consequências financeiras a médio e a 
longo prazo se não forem adoptadas 
medidas para melhorar tal desempenho. Os 
Estados-Membros devem assegurar a 
participação das autoridades locais e 
regionais na elaboração de programas de 
informação, sensibilização, orientação e 
formação.

Or. en

Justificação

Tendo em conta as competências que exercem como autoridades de planeamento e 
proprietários de edifícios e a sua proximidade aos cidadãos, as autoridades locais e 
regionais deverão ser consultadas pelos Estados-Membros para a elaboração de programas 
de informação, sensibilização, orientação e formação.
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Alteração 438
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 19 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os proprietários e os inquilinos de 
edifícios comerciais são obrigados a 
trocar informações sobre o consumo real 
de energia.

Or. en

Justificação

Uma vez que o desempenho energético é significativamente influenciado pela forma como um 
edifício é utilizado e pelas opções energéticas dos inquilinos, tanto os proprietários como os 
inquilinos têm de ter acesso a informações sobre a melhoria da eficiência energética.  Os 
proprietários e inquilinos de edifícios comerciais também deverão ser obrigados a trocar 
informações sobre a utilização efectiva do edifício ou partes do mesmo, a fim de assegurar 
que estejam disponíveis todos os dados para tomar decisões informadas sobre as melhorias 
necessárias.

Alteração 439
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 19 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os proprietários e os inquilinos de 
edifícios comerciais são obrigados a 
trocar informações sobre o consumo real 
de energia em condições de utilização.

Or. en

Justificação

Uma vez que o desempenho energético é significativamente influenciado pela forma como um 
edifício é utilizado e pelas opções energéticas dos inquilinos, tanto os proprietários como os 
inquilinos têm de ter acesso a informações sobre a melhoria da eficiência energética.  Os 
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proprietários e inquilinos de edifícios comerciais também deverão ser obrigados a trocar 
informações sobre a utilização efectiva do edifício ou partes do mesmo, a fim de assegurar 
que estejam disponíveis todos os dados para tomar decisões informadas sobre as melhorias 
necessárias.

Alteração 440
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 19 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem informar os 
proprietários ou inquilinos sobre os 
incentivos financeiros para melhorar o 
desempenho energético de edifícios.
Os Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão informações sobre:
a) Os regimes de apoio a nível nacional, 
regional e local para a promoção da 
eficiência energética e a utilização de 
energia proveniente de fontes renováveis 
em edifícios;
b) A quota de energia proveniente de 
fontes renováveis que é utilizada nos 
edifícios a nível nacional e regional, 
incluindo informações específicas sobre 
se a energia renovável provém de 
dispositivos in situ, aquecimento e 
arrefecimento urbanos ou cogeração;
Estas informações são incluídas nos 
planos de acção de eficiência energética a 
que se refere o n.º 2 do artigo 14.º da 
Directiva 2006/32/CE.

Or. en
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Alteração 441
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 19 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem dialogar e 
proceder a consultas com as autoridades 
locais numa fase precoce para a 
elaboração de programas de informação e 
sensibilização.

Or. en

Justificação

As disposições da presente reformulação têm uma incidência múltipla sobre as autoridades 
locais devido às competências que estas exercem em matéria de planeamento e como 
proprietários e gestores de um conjunto vasto e diversificado de edifícios, nomeadamente 
habitação social. A proximidade da administração local ao cidadão também lhe confere um 
papel essencial no prestação de informações e incentivos para que os inquilinos e 
proprietários melhorem o desempenho energético do seu edifício e modifiquem os seus 
comportamentos de consumo energético.

Alteração 442
Roberts Zīle

Proposta de directiva
Artigo 19 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar a 
participação das autoridades locais e 
regionais na elaboração de programas de 
informação, sensibilização, orientação e 
formação.

Or. en

Justificação

Tendo em conta as competências que exercem como autoridades de planeamento e 
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proprietários de edifícios e a sua proximidade aos cidadãos, as autoridades locais e 
regionais deverão ser consultadas pelos Estados-Membros para a elaboração de programas 
de informação, sensibilização, orientação e formação.

Alteração 443
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adoptam e 
publicam o mais tardar em 31 de 
Dezembro de 2010 as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento aos artigos 2.º a 17.º, 19.º e 
22.º e aos Anexos I e II da presente 
directiva. Comunicam imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições, bem 
como um quadro de correspondência entre 
essas disposições e a presente directiva.

1. Os Estados-Membros adoptam e 
publicam, o mais tardar em 31 de 
Dezembro de 2012, as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento ao disposto na presente 
directiva. Comunicam imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições, bem 
como um quadro de correspondência entre 
essas disposições e a presente directiva.

No que respeita aos artigos 2.º, 3.º, 9.º, 
10.º a 12.º, 16.º, 17.º, 19.º e 22.º, aplicam 
essas disposições o mais tardar a partir de 
31 de Dezembro de 2010.
No que respeita aos artigos 4.º a 8.º, 13.º a 
15.º e 17.º, aplicam essas disposições aos 
edifícios ocupados pelas autoridades 
públicas o mais tardar a partir de 31 de 
Dezembro de 2010 e aos outros edifícios o 
mais tardar a partir de 31 de Dezembro de 
2012.
As disposições adoptadas pelos Estados-
Membros devem fazer referência à 
presente directiva ou ser acompanhadas da 
referida referência aquando da sua 
publicação oficial. Tais disposições devem 
igualmente precisar que as referências 
feitas, nas disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor, 
à directiva revogada pela presente directiva 
se consideram como sendo feitas para a 
presente directiva. As modalidades daquela 

As disposições adoptadas pelos Estados-
Membros devem fazer referência à 
presente directiva ou ser acompanhadas da 
referida referência aquando da sua 
publicação oficial. Tais disposições devem 
igualmente precisar que as referências 
feitas, nas disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas em vigor, 
à directiva revogada pela presente directiva 
se consideram como sendo feitas para a 
presente directiva. As modalidades daquela 
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referência e desta menção incumbem aos 
Estados-Membros.

referência e desta menção incumbem aos 
Estados-Membros.

Or. de

Justificação

Os prazos estipulados para a transposição da directiva reformulada são muito ambiciosos. A 
nova reformulação terá lugar antes da transposição e aplicação nos Estados-Membros das 
medidas e dos objectivos previstos pela antiga directiva. Os prazos de transposição devem, 
por conseguinte, ser prolongados. Uma data de transposição comum contribui para a 
compreensão e para a transparência das novas disposições.

Alteração 444
Alyn Smith

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adoptam e 
publicam o mais tardar em 31 de 
Dezembro de 2010 as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento aos artigos 2.º a 17.º, 19.º e 
22.º e aos Anexos I e II da presente 
directiva. Comunicam imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições, bem 
como um quadro de correspondência entre 
essas disposições e a presente directiva.

1. Os Estados-Membros adoptam e 
publicam o mais tardar em 31 de 
Dezembro de 2012 as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento aos artigos 2.º a 17.º, 19.º e 
22.º e aos Anexos I e II da presente 
directiva. Comunicam imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições, bem 
como um quadro de correspondência entre 
essas disposições e a presente directiva.

Or. en

Justificação

Em muitos Estados-Membros, as actuais disposições da directiva acabam agora de ser 
transpostas para a legislação nacional e já representam um desafio para as autoridades 
locais e regionais. A unificação do prazo de transposição permitirá dispor de mais tempo 
para desenvolver soluções coerentes e uma melhor adequação à realidade vivida no terreno. 
A realização dos objectivos de directiva deve prevalecer sobre a velocidade de transposição.
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Alteração 445
Alyn Smith

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No que respeita aos artigos 2.º, 3.º, 9.º, 
10.º a 12.º, 16.º, 17.º, 19.º e 22.º, aplicam 
essas disposições o mais tardar a partir de 
31 de Dezembro de 2010.

Suprimido

Or. en

Justificação

Em muitos Estados-Membros, as actuais disposições da directiva acabam agora de ser 
transpostas para a legislação nacional e já representam um desafio para as autoridades 
locais e regionais. A unificação do prazo de transposição permitirá dispor de mais tempo 
para desenvolver soluções coerentes e uma melhor adequação à realidade vivida no terreno. 
A realização dos objectivos de directiva deve prevalecer sobre a velocidade de transposição.

Alteração 446
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No que respeita aos artigos 2.º, 3.º, 9.º, 10.º 
a 12.º, 16.º, 17.º, 19.º e 22.º, aplicam essas 
disposições o mais tardar a partir de 31 de 
Dezembro de 2010.

No que respeita aos artigos 2.º, 3.º, 9.º, 
16.º, 17.º, 19.º e 22.º, aplicam essas 
disposições o mais tardar a partir de 31 de 
Dezembro de 2010.

Or. en

Justificação

Esta alteração estabelece um calendário de aplicação mais realista e permitiria dispor de 
mais tempo para o planeamento financeiro e para a formação de um número suficiente de 
avaliadores energéticos independentes e acreditados. Além disso, dada a falta de inspectores 
acreditados em alguns Estados-Membros, bem como a ambição que caracteriza o âmbito 
alargado da directiva, tem de ser salvaguardada a possibilidade de uma breve prorrogação 
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do prazo de aplicação, se a carência de avaliadores energéticos independentes e acreditados 
o exigir.

Alteração 447
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No que respeita aos artigos 10.º a 12.º, 
aplicam essas disposições o mais tardar a 
partir de 31 de Dezembro de 2012.

Or. en

Justificação

Esta alteração estabelece um calendário de aplicação mais realista e permitiria dispor de 
mais tempo para o planeamento financeiro e para a formação de um número suficiente de 
avaliadores energéticos independentes e acreditados. Além disso, dada a falta de inspectores 
acreditados em alguns Estados-Membros, bem como a ambição que caracteriza o âmbito 
alargado da directiva, tem de ser salvaguardada a possibilidade de uma breve prorrogação 
do prazo de aplicação, se a carência de avaliadores energéticos independentes e acreditados 
o exigir.

Alteração 448
Alyn Smith

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No que respeita aos artigos 4.º a 8.º, 13.º a 
15.º e 17.º, aplicam essas disposições aos 
edifícios ocupados pelas autoridades 
públicas o mais tardar a partir de 31 de 
Dezembro de 2010 e aos outros edifícios o 
mais tardar a partir de 31 de Dezembro de 
2012.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Em muitos Estados-Membros, as actuais disposições da directiva acabam agora de ser 
transpostas para a legislação nacional e já representam um desafio para as autoridades 
locais e regionais. A unificação do prazo de transposição permitirá dispor de mais tempo 
para desenvolver soluções coerentes e uma melhor adequação à realidade vivida no terreno. 
A realização dos objectivos de directiva deve prevalecer sobre a velocidade de transposição.

Alteração 449
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando não disponham de peritos 
qualificados ou acreditados em número 
suficiente, os Estados-Membros poderão 
beneficiar de um período adicional 
de dois anos para aplicar integralmente o 
disposto nos artigos 10.º a 15.º. Sempre 
que apliquem esta disposição, os Estados-
Membros devem notificar a Comissão, 
fornecendo-lhe uma justificação 
apropriada, bem como um calendário 
relativo à execução da presente directiva.

Or. en

Justificação

Esta alteração estabelece um calendário de aplicação mais realista e permitiria dispor de 
mais tempo para o planeamento financeiro e para a formação de um número suficiente de 
avaliadores energéticos independentes e acreditados. Além disso, dada a falta de inspectores 
acreditados em alguns Estados-Membros, bem como a ambição que caracteriza o âmbito 
alargado da directiva, tem de ser salvaguardada a possibilidade de uma breve prorrogação 
do prazo de aplicação, se a carência de avaliadores energéticos independentes e acreditados 
o exigir.



AM\771248PT.doc 63/86 PE421.190v01-00

PT

Alteração 450
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Anexo I - ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. O desempenho energético de um edifício 
é determinado com base na energia anual 
calculada ou efectivamente consumida para 
satisfazer as diferentes necessidades 
associadas à sua utilização típica e reflecte 
as necessidades de energia de aquecimento 
e de energia de refrigeração (a energia 
necessária para evitar o aquecimento
excessivo) a fim de manter as condições de 
temperatura previstas do edifício.

1. O desempenho energético de um edifício 
é determinado com base na energia anual 
calculada ou efectivamente consumida para 
satisfazer as diferentes necessidades 
associadas à sua utilização típica e reflecte 
as necessidades de energia de aquecimento 
e de energia de refrigeração (a energia 
necessária para evitar o aquecimento 
excessivo) a fim de manter as condições de 
temperatura previstas do edifício. O 
consumo será ponderado, quando tal for 
aplicável, com a energia produzida a 
partir de fontes renováveis no local.

Or. en

Justificação

A metodologia usada para calcular o desempenho energético dos edifícios deve ter em conta 
a nova geração de edifícios e, em particular, o potencial de auto-suficiência dos edifícios que 
irão simultaneamente produzir e consumir energia. Por isso, o enquadramento geral relativo 
ao cálculo deve considerar tanto o consumo como a produção interna.

Alteração 451
Norbert Glante

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. O desempenho energético de um edifício 
é determinado com base na energia anual 
calculada ou efectivamente consumida para 
satisfazer as diferentes necessidades 
associadas à sua utilização típica e reflecte 
as necessidades de energia de aquecimento 
e de energia de refrigeração (a energia 

1. O desempenho energético de um edifício 
é determinado com base na energia 
primária anual calculada ou efectivamente 
consumida para satisfazer as diferentes 
necessidades associadas à sua utilização 
habitual e reflecte as necessidades de 
energia de aquecimento e de energia de 
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necessária para evitar o aquecimento 
excessivo) a fim de manter as condições de 
temperatura previstas do edifício.

refrigeração (a energia necessária para 
evitar o aquecimento excessivo) a fim de 
manter as condições de temperatura 
previstas do edifício.

Or. de

Justificação

A presente directiva tem como objectivo apoiar os edifícios com um baixo consumo de 
energia primária. A presente alteração deve reflectir esse mesmo objectivo.

Alteração 452
Dominique Vlasto

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. O desempenho energético de um edifício 
é expresso de modo transparente, incluindo 
também um indicador numérico das 
emissões de dióxido de carbono e do 
consumo de energia primária.

2. O desempenho energético de um edifício 
é expresso de modo transparente com base 
na utilização de energia primária, 
incluindo um indicador numérico das 
emissões de dióxido de carbono que tenha 
em conta o consumo de energia primária. 

A metodologia de cálculo do desempenho 
energético dos edifícios deve ter em conta 
as normas europeias.

A metodologia de cálculo do desempenho 
energético dos edifícios deve ter em conta 
as normas europeias.

Este indicador deve ser calculado tendo 
em conta emissões de dióxido de carbono 
geradas ou evitadas em função do 
aumento ou da diminuição do consumo 
de energia primária.

Or. fr

Justificação

Na definição das suas normas energéticas, os Estados-Membros devem tomar em 
consideração a utilização da energia primária uma vez que é o único meio de medir o 
impacto real das suas opções energéticas no ambiente. É ainda importante dar ao 
consumidor um indicador capaz de reflectir as emissões de CO2 geradas pelas suas opções 
de energias, baseado no consumo de energia primária, mais precisamente nos edifícios para 
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os quais as opções energéticas têm efeitos a longo prazo.

Alteração 453
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo I - ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. O desempenho energético de um edifício 
é expresso de modo transparente, incluindo 
também um indicador numérico das 
emissões de dióxido de carbono e do 
consumo de energia primária.

2. O desempenho energético de um edifício 
é expresso de modo transparente, incluindo 
também um indicador numérico das 
emissões de dióxido de carbono e do 
consumo de energia primária expresso em 
kWh/m2 por ano.

A metodologia de cálculo do desempenho 
energético dos edifícios deve ter em conta 
as normas europeias.

A metodologia de cálculo do desempenho 
energético dos edifícios deve ter em conta 
as normas europeias e a legislação 
comunitária pertinente, incluindo a 
Directiva 2009/…/CE relativa à promoção 
da utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis.

Or. en

Justificação

Deve ser fixada uma unidade comum para o desempenho energético de um edifício, expresso 
em termos de procura de energia primária, a fim de assegurar a transparência e a 
comparabilidade. A única unidade que fornece informação fiável é kWh/m2 por ano. Além 
disso, é imperativo ter em conta os métodos de cálculo incluídos na legislação comunitária 
pertinente. A directiva relativa às fontes de energia renováveis recentemente aprovada é um 
caso claro, por exemplo, no cálculo do montante líquido proveniente de fontes renováveis 
transferido por bombas de calor.

Alteração 454
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. O desempenho energético de um edifício 
é expresso de modo transparente, incluindo

2. O desempenho energético de um edifício 
é expresso de modo transparente, incluindo 
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também um indicador numérico das 
emissões de dióxido de carbono e do
consumo de energia primária.

também o consumo de energia final.

A metodologia de cálculo do desempenho 
energético dos edifícios deve ter em conta
as normas europeias.

A metodologia de cálculo do desempenho 
energético dos edifícios deve respeitar as 
normas europeias.

Or. de

Justificação

Para o consumir, o mais importante é o consumo de energia final, pois é o único que poderá 
ler no contador. Não é, por exemplo, relevante, saber se a electricidade provém de fontes de 
energia renováveis ou se é de origem nuclear. O mesmo se aplica ao gás natural. Além disso, 
a directiva debruça-se sobre o desempenho energético dos edifícios, e não sobre as emissões 
de dióxido de carbono, as quais dependem essencialmente do cabaz energético.  Para se 
poder ter em consideração as características térmicas reais, seria necessário recorrer a um 
engenheiro para fazer uma avaliação técnica do edifício, a qual seria dispendiosa e, 
portanto, desproporcionada.

Alteração 455
Werner Langen

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 2 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O desempenho energético de um edifício 
é expresso de modo transparente, incluindo 
também um indicador numérico das 
emissões de dióxido de carbono e do 
consumo de energia primária.

2. O desempenho energético de um edifício 
é expresso de modo transparente, incluindo 
também um indicador numérico das 
emissões de dióxido de carbono e do 
consumo de energia primária. Os limites do 
sistema devem ser definidos de modo a 
que sejam indicadas as diferenças entre o 
cálculo da energia final consumida e o 
consumo real de energia final.

Or. de

Justificação

Os limites do sistema devem ser claramente definidos de modo a que as diferenças entre os 
valores de energia calculados e os valores de energia que figuram no contador sejam 
transparentes.
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Alteração 456
Vittorio Prodi

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao avaliar o desempenho energético da 
utilização da electricidade num edifício, o 
factor de conversão da energia final para 
a primária terá em conta a média anual 
ponderada da mistura de combustíveis de
electricidade adequada.

Or. en

Justificação

A alteração proposta evita o risco de alterar o desempenho energético dum edifício através 
da simples troca de fornecedor de electricidade. De facto, a eficiência na produção de 
electricidade varia conforme o combustível e a tecnologia usados.

Alteração 457
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A metodologia de cálculo do desempenho 
energético dos edifícios deve ter em conta 
as normas europeias.

A metodologia de cálculo do desempenho 
energético dos edifícios deve ser uma 
norma europeia única.

Or. en

Justificação

A modificação visa assegurar que as normas europeias são efectivamente tomadas em 
consideração e aplicadas.
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Alteração 458
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Anexo I – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A metodologia de cálculo do desempenho 
energético dos edifícios deve ter em conta 
as normas europeias.

A metodologia de cálculo do desempenho 
energético dos edifícios deve ser 
harmonizada a nível europeu..

Or. it

Justificação

A metodologia de cálculo deve ser a mesma a nível Comunitário.

Alteração 459
Paul Rübig

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A metodologia de cálculo do desempenho 
energético dos edifícios deve ter em conta 
as normas europeias.

A metodologia de cálculo do desempenho 
energético dos edifícios deve usar normas 
europeias harmonizadas.

Or. en

Justificação

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of it´s own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed. Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already 
been developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.
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Alteração 460
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A metodologia de cálculo do desempenho 
energético dos edifícios deve ter em conta 
as normas europeias.

A metodologia de cálculo do desempenho 
energético dos edifícios deve usar normas 
europeias.

Or. en

Justificação

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State to develop and use of it´s own calculation methodology. EU 
wide comparability of the energy efficiency of buildings should be guaranteed. Existing 
European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been developed. A 
common binding calculation methodology for all Member States should be based on these 
standards, which would allow a real European harmonisation.

Alteração 461
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 3 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As seguintes características térmicas 
reais  do edifício incluindo as suas
divisões internas:

a) As seguintes características térmicas 
gerais do edifício incluindo as suas
divisões internas:

Or. de

Justificação

Para o consumir, o mais importante é o consumo de energia final, pois é o único que poderá 
ler no contador. Não é, por exemplo, relevante, saber se a electricidade provém de fontes de 
energia renováveis ou se é de origem nuclear. O mesmo se aplica ao gás natural. Além disso, 
a directiva debruça-se sobre o desempenho energético dos edifícios, e não sobre as emissões 
de dióxido de carbono, as quais dependem essencialmente do cabaz energético. Para se 



PE421.190v01-00 70/86 AM\771248PT.doc

PT

poder ter em consideração as características térmicas reais, seria necessário recorrer a um 
engenheiro para fazer uma avaliação técnica do edifício, a qual seria dispendiosa e, 
portanto, desproporcionada.

Alteração 462
Dominique Vlasto

Proposta de directiva
Anexo I – n.º 3 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) isolamento; ii) sistemas de isolamento;

Or. fr

Justificação

O conjunto dos sistemas de isolamento determina as características térmicas reais do 
edifício. Se os sistemas de isolamento são definidos no artigo 2.º, importa utilizar esta 
terminologia, que engloba as pontes de calor.

Alteração 463
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) isolamento; ii) isolamento; conseguido com o material 
termicamente menos condutor disponível;

Or. en

Justificação

As técnicas de isolamento são um elemento crucial para determinar a eficiência energética 
dum edifício. Os Estados-Membros devem ter em conta o valor de isolamento das espumas de 
isolamento com o melhor desempenho existentes no mercado ao definirem os objectivos de 
eficiência energética dos edifícios.
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Alteração 464
Dominique Vlasto

Proposta de directiva
Anexo I – n.º 3 – alínea a) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) pontes térmicas; Suprimido

Or. fr

Justificação

O conjunto dos sistemas de isolamento determina as características térmicas reais do 
edifício. Se os sistemas de isolamento são definidos no artigo 2.º, importa utilizar esta 
terminologia, que engloba as pontes de calor.

Alteração 465
Jan Březina

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Instalações de ar condicionado; c) Instalações de ar condicionado, 
incluindo os sistemas de arrefecimento;

Or. en

Justificação

Para calcular o desempenho energético dos edifícios é importante considerar a interacção 
entre os sistemas de aquecimento, arrefecimento e ventilação. Por exemplo, os sistemas que 
incluem mecanismos de recuperação de calor podem contribuir para uma utilização efectiva 
de energia. Por exemplo, o calor extraído duma divisão durante o arrefecimento pode ser 
usado para aquecer outra divisão. A permuta de calor também pode ser feita entre o ar que 
entra e o que sai através da ventilação de recuperação de calor, o que reduz a utilização de 
energia do sistema de aquecimento ou arrefecimento. Além disso, um controlo por zonas 
adequado pode contribuir para poupar energia no caso do aquecimento ou arrefecimento de 
espaços.
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Alteração 466
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Instalação fixa de iluminação (em 
especial no sector não residencial);

e) Instalação fixa de iluminação; 

Or. en

Justificação

Para evitar interpretações particulares, a formulação do anexo deve ser agravada.

Alteração 467
Ján Hudacký, Peter Liese

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Instalação fixa de iluminação (em 
especial no sector não residencial);

e) Sistemas fixos de iluminação definidos 
por uma concepção da iluminação que 
tenha em conta os níveis de iluminação 
adequados para as funções executadas a 
nível de divisão, a presença de pessoas, a 
disponibilidade do nível adequado de 
iluminação natural, a adopção flexível de 
níveis de iluminação que respeitem as 
diferenças de funções e se a instalação se 
destina ao sector não residencial ou ao 
residencial;   

Or. en
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Alteração 468
Paul Rübig

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Instalação fixa de iluminação (em 
especial no sector não residencial);

e) Instalação fixa de iluminação;

Or. en

Justificação

Para evitar interpretações particulares, a formulação do anexo deve ser agravada.

Alteração 469
Jan Březina

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 3 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) Quaisquer interacções entre b), c) e 
d), incluindo a recuperação de calor.

Or. en

Justificação

Para calcular o desempenho energético dos edifícios é importante considerar a interacção 
entre os sistemas de aquecimento, arrefecimento e ventilação. Por exemplo, os sistemas que 
incluem mecanismos de recuperação de calor podem contribuir para uma utilização efectiva 
de energia. Por exemplo, o calor extraído duma divisão durante o arrefecimento pode ser 
usado para aquecer outra divisão. A permuta de calor também pode ser feita entre o ar que 
entra e o que sai através da ventilação de recuperação de calor, o que reduz a utilização de 
energia do sistema de aquecimento ou arrefecimento. Além disso, um controlo por zonas 
adequado pode contribuir para poupar energia no caso do aquecimento ou arrefecimento de 
espaços.
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Alteração 470
Jan Březina

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Recuperação de calor;

Or. en

Justificação

Para calcular o desempenho energético dos edifícios é importante considerar a interacção 
entre os sistemas de aquecimento, arrefecimento e ventilação. Por exemplo, os sistemas que 
incluem mecanismos de recuperação de calor podem contribuir para uma utilização efectiva 
de energia. Por exemplo, o calor extraído duma divisão durante o arrefecimento pode ser 
usado para aquecer outra divisão. A permuta de calor também pode ser feita entre o ar que 
entra e o que sai através da ventilação de recuperação de calor, o que reduz a utilização de 
energia do sistema de aquecimento ou arrefecimento. Além disso, um controlo por zonas 
adequado pode contribuir para poupar energia no caso do aquecimento ou arrefecimento de 
espaços.

Alteração 471
Jan Březina

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 4 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Controlo por zonas;

Or. en

Justificação

Para calcular o desempenho energético dos edifícios é importante considerar a interacção 
entre os sistemas de aquecimento, arrefecimento e ventilação. Por exemplo, os sistemas que 
incluem mecanismos de recuperação de calor podem contribuir para uma utilização efectiva 
de energia. Por exemplo, o calor extraído duma divisão durante o arrefecimento pode ser 
usado para aquecer outra divisão. A permuta de calor também pode ser feita entre o ar que 
entra e o que sai através da ventilação de recuperação de calor, o que reduz a utilização de 
energia do sistema de aquecimento ou arrefecimento. Além disso, um controlo por zonas 
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adequado pode contribuir para poupar energia no caso do aquecimento ou arrefecimento de 
espaços.

Alteração 472
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 5 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Edifícios destinados a serviços de 
comércio grossista e retalhista;

h) Centros comerciais e propriedades de 
comércio retalhista;

Or. en

Justificação

“Edifícios destinados a serviços de comércio grossista e retalhista” é uma categoria 
demasiado ampla porque abrangeria os centros logísticos, as lojas individuais, os centros 
comerciais e os edifícios comerciais de uso misto, sendo cada um destes único em termos de 
necessidades energéticas.

Alteração 473
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 5 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Edifícios destinados a serviços de 
comércio grossista e retalhista;

h) Centros comerciais e propriedades de 
comércio retalhista;

Or. en

Justificação

“Edifícios destinados a serviços de comércio grossista e retalhista” é uma categoria 
demasiado ampla porque abrangeria os centros logísticos, as lojas individuais, os centros 
comerciais e os edifícios comerciais de uso misto, sendo cada um destes único em termos de 
necessidades energéticas.
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Alteração 474
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 5 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Edifícios de serviços de comércio 
grossista e de logística;

Or. en

Justificação

“Edifícios destinados a serviços de comércio grossista e retalhista” é uma categoria 
demasiado ampla porque abrangeria os centros logísticos, as lojas individuais, os centros 
comerciais e os edifícios comerciais de uso misto, sendo cada um destes único em termos de 
necessidades energéticas.

Alteração 475
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 5 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Edifícios de serviços de comércio 
grossista e de logística;

Or. en

Justificação

“Edifícios destinados a serviços de comércio grossista e retalhista” é uma categoria 
demasiado ampla porque abrangeria os centros logísticos, as lojas individuais, os centros 
comerciais e os edifícios comerciais de uso misto, sendo cada um destes único em termos de 
necessidades energéticas.
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Alteração 476
Herbert Reul

Proposta de directiva
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

Anexo suprimido

Or. de

Justificação

Um sistema de controlo desta natureza custaria milhões de euros aos Estados-Membros e 
não compensaria em termos de utilidade, de modo que começam já a surgir dúvidas quanto à 
sua necessidade e legitimidade.

Alteração 477
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

Anexo suprimido

Or. de

Justificação

A obrigação de estabelecer também um sistema de controlo independente, para além das 
inspecções a efectuar e da emissão de certificados de desempenho energético, conduz a uma 
carga administrativa suplementar que se afigura ser desproporcionada. Um sistema de 
controlo deste género implicaria a aplicação de recursos que deveriam antes ser investidos 
em medidas reais de economia de energia, em lugar de serem desperdiçados com a criação 
de novos procedimentos administrativos. Ver também a alteração ao artigo 17º.
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Alteração 478
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo II - ponto 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes, ou os 
organismos nos quais as autoridades 
competentes delegaram as 
responsabilidades pela aplicação prática do 
sistema de controlo independente, 
seleccionam de forma aleatória pelo menos 
0,5% dos certificados de desempenho 
energético emitidos anualmente e 
procedem à sua verificação. Esta é 
efectuada a um dos três níveis alternativos 
a seguir indicados e cada nível de 
verificação incide pelo menos numa 
amostra estatisticamente significativa dos 
certificados seleccionados:

1. As autoridades competentes, ou os 
organismos nos quais as autoridades 
competentes delegaram as 
responsabilidades pela aplicação prática do 
sistema de controlo independente, 
seleccionam de forma aleatória pelo menos 
0,5 % dos certificados de desempenho 
energético emitidos anualmente por cada 
perito e procedem à sua verificação. Se um 
perito independente apenas emitir alguns 
certificados, as autoridades competentes 
ou os organismos seleccionam de forma 
aleatória pelo menos um certificado e 
procedem à sua verificação. Esta é 
efectuada a um dos três níveis alternativos 
a seguir indicados e cada nível de 
verificação incide pelo menos numa 
amostra estatisticamente significativa dos 
certificados seleccionados:

Or. en

Justificação

O sistema de controlo independente para verificar a validade e qualidade dos certificados e 
relatórios de inspecção deve ser reforçado, assegurando que o trabalho de cada perito é 
controlado regularmente. Em caso de irregularidades, um segundo nível de verificação -
juntamente com a imposição de sanções aos peritos faltosos - impedirá as infracções às 
normas sobre a qualidade dos certificados e relatórios de inspecção.
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Alteração 479
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo II – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se as verificações revelarem algum 
incumprimento, as autoridades 
competentes ou os organismos 
seleccionam de forma aleatória outros 
cinco certificados emitidos pelo mesmo 
perito e procedem à sua verificação. As 
autoridades competentes ou os 
organismos impõem sanções ao perito se 
as verificações adicionais revelarem 
algum incumprimento; as infracções mais 
graves serão punidas com a retirada da 
acreditação do perito.

Or. en

Justificação

O sistema de controlo independente para verificar a validade e qualidade dos certificados e 
relatórios de inspecção deve ser reforçado, assegurando que o trabalho de cada perito é 
controlado regularmente. Em caso de irregularidades, um segundo nível de verificação -
juntamente com a imposição de sanções aos peritos faltosos - impedirá as infracções às 
normas sobre a qualidade dos certificados e relatórios de inspecção.

Alteração 480
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo II - ponto 2 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes, ou os 
organismos nos quais as autoridades 
competentes delegaram as 
responsabilidades pela aplicação prática do 
sistema de controlo independente, 
seleccionam de forma aleatória pelo menos 
0,5% dos certificados de desempenho 

2. As autoridades competentes, ou os 
organismos nos quais as autoridades 
competentes delegaram as 
responsabilidades pela aplicação prática do 
sistema de controlo independente, 
seleccionam de forma aleatória pelo menos 
0,5% dos certificados de desempenho 
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energético emitidos anualmente e 
procedem à sua verificação. Esta é 
efectuada a um dos três níveis alternativos 
a seguir indicados e cada nível de 
verificação incide pelo menos numa 
amostra estatisticamente significativa dos 
relatórios de inspecção seleccionados:

energético emitidos anualmente por cada 
perito e procedem à sua verificação. Se um 
perito independente apenas emitir alguns 
relatórios de inspecção, as autoridades 
competentes ou os organismos 
seleccionam de forma aleatória pelo 
menos um relatório de inspecção e 
procedem à sua verificação. Esta é 
efectuada a um dos três níveis alternativos 
a seguir indicados e cada nível de 
verificação incide pelo menos numa 
amostra estatisticamente significativa dos 
relatórios de inspecção seleccionados:

Or. en

Justificação

O sistema de controlo independente para verificar a validade e qualidade dos certificados e 
relatórios de inspecção deve ser reforçado, assegurando que o trabalho de cada perito é 
controlado regularmente. Em caso de irregularidades, um segundo nível de verificação -
juntamente com a imposição de sanções aos peritos faltosos - impedirá as infracções às 
normas sobre a qualidade dos certificados e relatórios de inspecção.

Alteração 481
Claude Turmes

Proposta de directiva
Anexo II – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se as verificações revelarem algum 
incumprimento, as autoridades 
competentes ou os organismos 
seleccionam de forma aleatória outros 
cinco relatórios de inspecção emitidos 
pelo mesmo perito e procedem à sua 
verificação. As autoridades competentes 
ou os organismos impõem sanções ao 
perito se as verificações adicionais 
revelarem algum incumprimento; as 
infracções mais graves serão punidas com 
a retirada da acreditação do perito.
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Or. en

Justificação

O sistema de controlo independente para verificar a validade e qualidade dos certificados e 
relatórios de inspecção deve ser reforçado, assegurando que o trabalho de cada perito é 
controlado regularmente. Em caso de irregularidades, um segundo nível de verificação -
juntamente com a imposição de sanções aos peritos faltosos - impedirá as infracções às 
normas sobre a qualidade dos certificados e relatórios de inspecção.

Alteração 482
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Anexo III-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo III-A
Definição de níveis óptimos de 

rentabilidade dos requisitos mínimos de 
desempenho

Para efectuar estes cálculos, os 
Estados-Membros:
- definem edifícios de referência que se 
caracterizem e sejam representativos da 
sua funcionalidade e localização 
geográfica, incluindo as condições de 
clima interior e exterior; os edifícios de 
referência abrangem edifícios residenciais 
e não residenciais, tanto novos como 
existentes;
- definem pacotes técnicos (por exemplo, 
isolamento da envolvente do edifício ou de 
partes dele, sistemas técnicos dos edifícios 
mais eficientes) ou medidas de 
fornecimento de energia e da eficiência 
energética a avaliar;
- avaliam a energia fornecida, a utilização 
de energia primária e as emissões de CO2 
dos edifícios de referência (incluindo os 
pacotes técnicos definidos aplicados);
- avaliam os custos de investimento 
relacionados com a energia 
correspondentes, os custos energéticos e 
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outros custos de funcionamento dos 
pacotes técnicos aplicados nos edifícios de 
referência.
Ao calcular os custos durante o ciclo de 
vida dum edifício com base nos pacotes 
técnicos de medidas aplicados nos 
edifícios de referência e colocá-los em 
relação com o desempenho energético e 
as emissões de CO2, a relação 
custo/eficácia dos diversos níveis de 
requisitos mínimos de desempenho 
energético será avaliada.

Or. en

Justificação

A actual abordagem com vista a desenvolver uma metodologia respectiva até 31 de 
Dezembro de 2010 parece inadequada porque a própria directiva já deve entrar em vigor na 
mesma data.  A metodologia com vista a alcançar níveis óptimos de rentabilidade deve ser 
definida antes da aprovação da directiva pelo Conselho e o Parlamento Europeu (Anexo). 
Esta metodologia deve usar as normas comunitárias pertinentes (CEN).

Alteração 483
Paul Rübig

Proposta de directiva
Anexo III-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo III-A
Definição de níveis óptimos de 

rentabilidade dos requisitos mínimos de 
desempenho

Para efectuar estes cálculos, os 
Estados-Membros:
- definem edifícios de referência que se 
caracterizem e sejam representativos da 
sua funcionalidade e localização 
geográfica, incluindo as condições de 
clima interior e exterior; os edifícios de 
referência abrangem edifícios residenciais 
e não residenciais, tanto novos como 
existentes;
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- definem pacotes técnicos (por exemplo, 
isolamento da envolvente do edifício ou de 
partes dele, sistemas técnicos dos edifícios
mais eficientes) ou medidas de 
fornecimento de energia e da eficiência 
energética a avaliar;
- avaliam a energia fornecida, a utilização 
de energia primária e as emissões de CO2 
dos edifícios de referência (incluindo os 
pacotes técnicos definidos aplicados);
- avaliam os custos de investimento 
relacionados com a energia 
correspondentes, os custos energéticos e 
outros custos de funcionamento dos 
pacotes técnicos aplicados nos edifícios de 
referência.
Ao calcular os custos durante o ciclo de 
vida dum edifício com base nos pacotes 
técnicos de medidas aplicados nos 
edifícios de referência e colocá-los em 
relação com o desempenho energético e 
as emissões de CO2, a relação 
custo/eficácia dos diversos níveis de 
requisitos mínimos de desempenho 
energético será avaliada.

Or. en

Justificação

A actual abordagem com vista a desenvolver uma metodologia respectiva até 31 de 
Dezembro de 2010 parece inadequada porque a própria directiva já deve entrar em vigor na 
mesma data.  A metodologia com vista a alcançar níveis óptimos de rentabilidade deve ser 
definida antes da aprovação da directiva pelo Conselho e o Parlamento Europeu (Anexo). 
Esta metodologia deve usar as normas comunitárias pertinentes (CEN).

Alteração 484
Norbert Glante

Proposta de directiva
Anexo IV-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo IV-A
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Instrumentos financeiros para melhorar o 
desempenho energético dos edifícios

Os Estados-Membros aplicam um ou 
vários dos seguintes instrumentos:
a) reduções do IVA para poupança de 
energia, alto desempenho energético e 
produtos e serviços de energias 
renováveis, incluindo os sistemas urbanos 
de aquecimento e arrefecimento; 
b) outras reduções fiscais para produtos e 
serviços de poupança de energia ou 
edifícios com boa eficiência energética, 
incluindo reduções para o imposto sobre o 
rendimento e o imposto sobre bens 
imobiliários;
c) subsídios directos;

d) empréstimos bonificados e a baixos 
juros;
e) programas de subvenção; 

f) sistemas de garantia de empréstimos;

Or. xm

Justificação

O novo anexo proposto pela relatora é apoiado mas o texto da alínea a) devem fazer 
referência aos sistemas urbanos de aquecimento e arrefecimento. Estes sistemas 
desempenham um importante papel no desenvolvimento dos edifícios com boa eficiência 
energética.

Alteração 485
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Anexo IV-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo IV-A
Instrumentos financeiros para melhorar o 

desempenho energético dos edifícios
1. Para apoiar a melhoria do desempenho 
energético dos edifícios, os 
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Estados-Membros aplicam dois ou mais 
dos instrumentos financeiros seguintes:
a) reduções do IVA para poupança de 
energia, alto desempenho energético e 
produtos e serviços de energias 
renováveis;
b) outras reduções fiscais para produtos e 
serviços de poupança de energia ou 
edifícios com boa eficiência energética, 
incluindo reduções para o imposto sobre o 
rendimento e o imposto sobre bens 
imobiliários;
c) subsídios directos;
d) empréstimos bonificados e a baixos 
juros;
e) programas de subvenção;
f) sistemas de garantia de empréstimos;
g) requisitos ou acordos com fornecedores 
de energia respeitantes a oferta de 
assistência financeira a todas as 
categorias de consumidores, incluindo 
contratos de desempenho energético;
h) Quaisquer outros instrumentos 
financeiros ou fiscais que, por si só ou em 
conjunto com outras medidas, cumpram 
as normas de qualificação do n.º 2.
2. Para efeitos da presente directiva, os 
incentivos financeiros ou fiscais referidos 
no n.º 1 são suficientes, eficazes, 
transparentes e não discriminatórios, 
apoiam a execução das recomendações 
incluídas no certificado de desempenho 
energético e, em particular, esforçam-se 
por estimular amplas melhorias do 
desempenho energético dos edifícios nos 
casos em que elas não seriam 
economicamente viáveis doutra forma.
3. Os Estados-Membros notificam, nos 
seus planos de acção de eficiência 
energética nacionais, acerca dos 
mecanismos e instrumentos financeiros 
introduzidos no n.º 1, incluindo uma 
avaliação preliminar da forma como são 
cumpridos os critérios de qualidade do n.º 
2.

Or. en
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Justificação

Será necessário um grande apoio financeiro para concretizar o pleno potencial desta 
reformulação. Um elemento apenas da lista de instrumentos proposta pela relatora não será 
suficiente se pretendemos alcançar progressos significativos em toda a linha. 
Simultaneamente os Estados-Membros têm de ser livres de desenvolver os mecanismos e 
instrumentos financeiros mais adequados para eles, sob o controlo rigoroso da Comissão.


	771248pt.doc

