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Alteração 206
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que sejam 
estabelecidos requisitos mínimos em 
matéria de desempenho energético dos 
edifícios tendo em vista alcançar níveis 
óptimos de rentabilidade e  calculados em 
conformidade com a  metodologia a que se 
refere o artigo 3.º.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que sejam 
estabelecidos requisitos mínimos em 
matéria de desempenho energético dos 
edifícios existentes e das componentes e 
sistemas técnicos do edifício, bem assim 
de partes dos mesmos, para alcançar, pelo 
menos, níveis óptimos de rentabilidade e 
calculados em conformidade com a 
metodologia a que se refere o artigo 3.º.

Or. en

Justificação

Para além de normas de construção globalmente consideradas, há que definir requisitos 
mínimos de desempenho energético das componentes e dos sistemas técnicos do edifício e 
respectivas partes.

Alteração 207
Paul Rübig, Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que sejam 
estabelecidos requisitos mínimos em 
matéria de desempenho energético dos 
edifícios tendo em vista alcançar níveis 
óptimos de rentabilidade e  calculados em 
conformidade com a  metodologia a que se 

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que sejam 
estabelecidos requisitos mínimos em 
matéria de desempenho energético dos 
edifícios tendo em vista alcançar níveis 
óptimos de rentabilidade e  calculados em 
conformidade com a  metodologia 
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refere o artigo 3.º. harmonizada a que se refere o artigo 3.º. 

Or. en

Alteração 208
Markus Ferber

Proposta de directiva
Artigo 4 –n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que sejam 
estabelecidos requisitos mínimos em 
matéria de desempenho energético dos 
edifícios tendo em vista alcançar  níveis 
óptimos de rentabilidade e calculados em 
conformidade com a metodologia a que se 
refere o artigo 3.º.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que sejam 
estabelecidos requisitos mínimos, em 
matéria de desempenho energético dos 
edifícios, calculados em conformidade com 
a metodologia a que se refere o artigo 3.º.

Or. de

Justificação

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

Alteração 209
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que sejam 

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que sejam 
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estabelecidos requisitos mínimos em 
matéria de desempenho energético dos 
edifícios tendo em vista alcançar níveis 
óptimos de rentabilidade e  calculados em 
conformidade com a  metodologia a que se 
refere o artigo 3.º.

estabelecidos requisitos mínimos em 
matéria de desempenho energético dos 
edifícios para, pelo menos, os 10 anos 
seguintes, prevendo o reforço desses 
requisitos de dois em dois anos, tendo em 
vista alcançar níveis óptimos de 
rentabilidade e calculados em 
conformidade com a metodologia a que se 
refere o artigo 3.º.

Or. en

Justificação

Ao definir requisitos de desempenho para, pelo menos, os 10 anos seguintes, incluindo um 
claro reforço dos mesmos de dois em dois anos, os Estados-Membros proporcionam sólidos 
incentivos à inovação:  o sector da construção sabe que requisitos serão exigidos no futuro e 
pode desenvolver a próxima geração de edifícios de elevado desempenho. A obtenção de 
níveis óptimos de rentabilidade deve ser encarada como um objectivo mínimo e não como 
algo de vago.

Alteração 210
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que sejam 
estabelecidos requisitos mínimos em 
matéria de desempenho energético dos 
edifícios tendo em vista alcançar níveis 
óptimos de rentabilidade e  calculados em 
conformidade com a  metodologia a que se 
refere o artigo 3.º.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que sejam 
estabelecidos requisitos mínimos em 
matéria de desempenho energético dos 
edifícios para alcançar, pelo menos, níveis 
óptimos de rentabilidade e calculados em 
conformidade com a metodologia a que se 
refere o artigo 3.º.

Or. en
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Alteração 211
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao estabelecer os requisitos, os Estados-
Membros podem fazer uma distinção entre
edifícios novos e edifícios existentes e
entre diferentes categorias de edifícios.

Ao estabelecer os requisitos, os Estados-
Membros podem fazer uma distinção entre 
diferentes categorias de edifícios.

Or. en

Alteração 212
Adam Gierek

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao estabelecer os requisitos, os 
Estados-Membros podem fazer uma 
distinção entre edifícios novos e edifícios 
existentes e entre diferentes categorias de 
edifícios.

Ao estabelecer os requisitos, os 
Estados-Membros podem fazer uma 
distinção entre edifícios novos e edifícios 
existentes e entre diferentes categorias de 
edifícios. Os Estados-Membros asseguram 
a coerência com a legislação comunitária 
existente.

Or. pl

Justificação

Outra regulamentação europeia - como a directiva relativa aos produtos de construção, que 
introduz soluções relacionadas com a concepção ecológica, as fontes de energia renováveis, 
os aparelhos a gás, etc. - estabelece requisitos em matéria de sistemas técnicos de construção 
civil, incluindo também requisitos no domínio do desempenho energético. Esta alteração 
assegura a coerência com a legislação e a integração efectiva do mercado interno.
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Alteração 213
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao estabelecer os requisitos, os Estados-
Membros podem fazer uma distinção entre 
edifícios novos e edifícios existentes e 
entre diferentes categorias de edifícios.

Ao estabelecer os requisitos, os Estados-
Membros podem fazer uma distinção entre 
edifícios novos e edifícios existentes e 
entre diferentes categorias de edifícios. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
esses requisitos sejam compatíveis com a 
demais legislação comunitária aplicável.

Or. en

Justificação

Existe outra legislação europeia, como a Directiva Produtos de Construção, as medidas de 
execução no âmbito da concepção ecológica, da promoção de fontes renováveis de energia e 
dos aparelhos a gás, que define requisitos técnicos para os sistemas técnicos do edifício, 
incluindo requisitos em matéria de desempenho energético.  A alteração assegura a 
coerência entre a legislação e assegura a integração do mercado interno na prática.

Alteração 214
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao estabelecer os requisitos, os Estados-
Membros podem fazer uma distinção entre 
edifícios novos e edifícios existentes e 
entre diferentes categorias de edifícios.

Ao estabelecer os requisitos, os Estados-
Membros podem fazer uma distinção entre 
edifícios novos e edifícios existentes e 
entre diferentes categorias de edifícios em 
conformidade com a legislação 
comunitária em vigor.

Or. it
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Alteração 215
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao estabelecer os requisitos, os Estados-
Membros podem fazer uma distinção entre 
edifícios novos e edifícios existentes e 
entre diferentes categorias de edifícios.

Ao estabelecer os requisitos, os 
Estados-Membros consultam as 
autoridades públicas e outras partes 
interessadas e podem fazer uma distinção 
entre edifícios novos e edifícios existentes 
e entre diferentes categorias de edifícios.

Or. en

Justificação

A transparência e uma consulta adequada são essenciais para garantir o êxito da liderança 
do sector público, que a reformulação da directiva proposta procura atingir.   As partes 
interessadas dispõem dos conhecimentos e da competência necessários para avaliar a 
viabilidade técnica das medidas projectadas e podem fornecer uma contribuição valiosa para 
a realização de melhorias eficazes e a longo prazo no desempenho energético dos edifícios.

Alteração 216
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao estabelecer os requisitos, os Estados-
Membros podem fazer uma distinção entre 
edifícios novos e edifícios existentes e 
entre diferentes categorias de edifícios.

Ao estabelecer os requisitos, os Estados-
Membros consultam as partes 
interessadas e podem fazer uma distinção 
entre edifícios novos e edifícios existentes 
e entre diferentes categorias de edifícios.

Or. en

Justificação

A transparência e uma consulta adequada são elementos essenciais.  As partes interessadas 
dispõem dos conhecimentos e da competência necessários para avaliar a viabilidade técnica 
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das medidas projectadas e podem fornecer uma contribuição valiosa para a realização de 
melhorias eficazes e a longo prazo no desempenho energético dos edifícios.

Alteração 217
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao estabelecer os requisitos, os Estados-
Membros podem fazer uma distinção entre 
edifícios novos e edifícios existentes e 
entre diferentes categorias de edifícios.

Ao estabelecer os requisitos, os Estados-
Membros fazem uma distinção entre 
edifícios novos e edifícios existentes e 
entre diferentes categorias de edifícios.

Or. en

Justificação

É essencial que os Estados-Membros façam a distinção entre diferentes tipos de edifícios ao 
estabelecerem normas. Os edifícios podem ter um vasto leque de utilizações e apresentam 
necessidades energéticas muito diversas, pelo que uma abordagem de tipo único não pode ser 
bem sucedida.

Alteração 218
Jan Březina

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os proprietários, os operadores e os 
desenhadores de edifícios tenham a 
liberdade de escolher o modo como 
preencher estes requisitos com níveis 
óptimos de rentabilidade. 

Or. en
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Justificação

Ao preencher os requisitos, importa pôr a ênfase no desempenho energético global do 
edifício e não em soluções isoladas. Os Estados-Membros podem promover determinadas 
tecnologias, mas não devem impô-las, para não limitar as escolhas do cliente. Se os 
requisitos tecnológicos forem demasiado exigentes, podem ter um efeito adverso sobre os 
consumidores, que poderão adiar os seus investimentos.

Alteração 219
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Estes requisitos devem ter em conta as 
condições gerais de clima interior, de 
forma a evitar possíveis impactos 
negativos, como uma ventilação 
inadequada, bem como as particularidades 
locais, a utilização a que se destina o 
edifício e a sua idade.

Estes requisitos devem ter em conta as 
condições gerais de clima interior, de 
forma a evitar possíveis impactos 
negativos, como uma ventilação e 
iluminação natural inadequadas, bem 
como as particularidades locais, a 
utilização a que se destina o edifício e a sua 
idade. 

Or. en

Alteração 220
Paul Rübig, Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Estes requisitos devem ter em conta as 
condições gerais de clima interior, de 
forma a evitar possíveis impactos 
negativos, como uma ventilação 
inadequada, bem como as particularidades 
locais, a utilização a que se destina o 
edifício e a sua idade.

Estes requisitos devem ter em conta as 
condições gerais de clima interior 
(temperatura. humidade, qualidade do ar) 
e de iluminação interior e exterior, de 
forma a evitar possíveis impactos 
negativos, como uma ventilação e 
iluminação natural inadequadas, bem 
como as particularidades locais, a 
utilização a que se destina o edifício e a sua 
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idade.

Or. en

Alteração 221
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Estes requisitos devem ser revistos a 
intervalos regulares não superiores a cinco 
anos e, se necessário, actualizados a fim de 
reflectir o progresso técnico no sector dos 
edifícios.

Estes requisitos devem ser revistos a 
intervalos regulares não superiores a cinco 
anos e actualizados a fim de reflectir o 
progresso técnico no sector dos edifícios.

Or. en

Justificação

Os requisitos de desempenho energético do edifício devem ser adaptados aos melhores 
sistemas e tecnologias disponíveis.

Alteração 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) edifícios oficialmente protegidos como 
parte de determinado ambiente ou devido 
ao seu valor arquitectónico ou histórico 
especial, quando o cumprimento dos 
requisitos mínimos de desempenho 
energético  altere de forma inaceitável o 
seu carácter ou aspecto;

a) edifícios, incluindo os de zonas rurais,
oficialmente protegidos por razões de 
interesse histórico ou etnográfico como 
parte de determinado ambiente ou devido 
ao seu valor arquitectónico, histórico ou 
estético especial, quando o cumprimento 
dos requisitos mínimos de desempenho 
energético  altere de forma inaceitável o 
seu carácter ou aspecto; 
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Or. en

Alteração 223
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) edifícios oficialmente protegidos como 
parte de determinado ambiente ou devido 
ao seu valor arquitectónico ou histórico 
especial, quando o cumprimento dos 
requisitos mínimos de desempenho 
energético  altere de forma inaceitável o 
seu carácter ou aspecto;

a) edifícios oficialmente protegidos como 
parte de determinado ambiente ou devido 
ao seu valor arquitectónico ou histórico 
especial, na medida em que o 
cumprimento de um requisito mínimo
específico de desempenho energético
altere de forma inaceitável o seu carácter 
ou aspecto;

Or. en

Justificação

Podem obter-se algumas melhorias na eficiência energética de edifícios históricos sem 
afectar o carácter do edifício.

Alteração 224
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) edifícios utilizados como locais de culto 
ou para actividades religiosas;

Suprimido

Or. en
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Alteração 225
Riitta Myller

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) edifícios utilizados como locais de culto 
ou para actividades religiosas;

Suprimido

Or. fi

Justificação

Não se justifica outorgar aos Estados-Membros o direito de não aplicar o disposto no n.º 1 
das exigências a todos os edifícios utilizados como locais de culto e às actividades religiosas, 
dado que entre estes podem figurar edifícios em que a aplicação dos requisitos deveria ser 
tecnicamente possível. Os edifícios de valor histórico utilizados como locais de culto religioso 
e para actividades religiosas já estão incluídos na alínea a). 

Alteração 226
Adam Gierek

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) edifícios utilizados como locais de culto 
ou para actividades religiosas;

b) objectos de culto religioso;

Or. pl

Justificação

A formulação é demasiado vaga, o que cria a possibilidade de deturpação excessiva. Ora as 
instalações criadas para actividades religiosas, entre outras, incluem também locais de 
oração, centros de peregrinos, lares de estudantes ou edifícios académicos em escolas 
religiosas ou paróquias e mesmo escolas que prestam educação religiosa. Muitas destas 
instalações proporcionam a grupos religiosos e igrejas uma fonte de receitas através do 
aluguer de áreas de habitação ou pernoitas e, deste ponto de vista, esta isenção não parece 
justificada.
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Alteração 227
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) edifícios temporários, com um período 
previsto de utilização máximo de dois 
anos, instalações industriais, oficinas e 
edifícios agrícolas não residenciais com 
necessidade reduzida de energia e 
edifícios agrícolas não residenciais 
utilizados por um sector abrangido por 
um acordo sectorial nacional sobre 
desempenho energético;

Suprimido

Or. en

Alteração 228
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) edifícios temporários, com um período 
previsto de utilização máximo de dois 
anos, instalações industriais, oficinas e 
edifícios agrícolas não residenciais com 
necessidade reduzida de energia e edifícios 
agrícolas não residenciais utilizados por 
um sector abrangido por um acordo 
sectorial nacional sobre desempenho 
energético;

c) edifícios temporários, com um período 
previsto de utilização máximo de um ano, 
instalações industriais, oficinas e edifícios 
agrícolas não residenciais com necessidade 
reduzida de energia e edifícios agrícolas 
não residenciais utilizados por um sector 
abrangido por um acordo sectorial nacional 
sobre desempenho energético;

Or. en

Justificação

Só os edifícios estritamente temporários devem ficar isentos das normas de eficiência 
energética.
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Alteração 229
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) edifícios temporários, com um período 
previsto de utilização máximo de dois 
anos, instalações industriais, oficinas e 
edifícios agrícolas não residenciais com 
necessidade reduzida de energia e edifícios 
agrícolas não residenciais utilizados por 
um sector abrangido por um acordo 
sectorial nacional sobre desempenho 
energético;

c) edifícios temporários, com um período 
previsto de utilização inferior a um ano, 
instalações industriais, oficinas e edifícios 
agrícolas não residenciais com necessidade 
reduzida de energia e edifícios agrícolas 
não residenciais utilizados por um sector 
abrangido por um acordo sectorial nacional 
sobre desempenho energético,

Or. en

Justificação

Só os edifícios temporários com um período de utilização claro e breve devem ficar isentos 
das normas de eficiência energética.

Alteração 230
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) edifícios residenciais destinados a 
serem utilizados durante menos de quatro 
meses por ano;

Suprimido

Or. en
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Alteração 231
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) edifícios residenciais destinados a 
serem utilizados durante menos de quatro 
meses por ano;

Suprimido

Or. en

Justificação

Como não é possível excluir claramente a hipótese de estes 4 meses recaírem na época de 
aquecimento ou arrefecimento principal, esta disposição é absolutamente contraprodutiva.

Alteração 232
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) edifícios residenciais destinados a 
serem utilizados durante menos de quatro 
meses por ano;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta categoria de edifícios residenciais consome, em muitos casos, uma grande quantidade 
de energia.
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Alteração 233
Adam Gierek

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Edifícios de habitação construídos 
antes de 1980, até ao momento em que 
forem objecto duma renovação 
importante.

Or. pl

Justificação

Uma parte significativa (por vezes maioritária) das habitações municipais na Polónia foi 
construída antes de 1980. A necessidade de emitir certificados de desempenho energético 
para tais edifícios - independentemente de quaisquer planos de renovação - irá gerar custos 
significativos para as autoridades locais e complicar a rotação dos apartamentos nesses 
edifícios. Este último factor poderá dificultar a tarefa das autoridades locais de cumprir as 
suas obrigações legais relativamente à satisfação das necessidades habitacionais.

Alteração 234
Markus Ferber

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 30 de Junho de 2014, os 
Estados-Membros deixam de fornecer 
incentivos à construção ou renovação de 
edifícios ou suas partes que não cumpram 
os requisitos mínimos de desempenho 
energético necessários para alcançar os 
resultados do cálculo a que se refere o n.º 
2 do artigo 5.º.

Suprimido

Or. de
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Justificação

A proposta da Comissão de que os Estados-Membros fiquem obrigados, o mais tardar em 
2017, a adequarem os seus requisitos mínimos em matéria de desempenho energético global 
dos edifícios a "níveis óptimos de rentabilidade dos requisitos mínimos", calculados em 
conformidade com a metodologia uniforme obrigatória, constitui uma violação do princípio 
da subsidiariedade. 

Não se entende por que razão é que os Estados-Membros não poderão, por si sós,  cumprir 
cabalmente o objectivo prosseguido com a reformulação da Directiva respeitante aos 
edifícios (aumento da eficiência energética no sector dos edifícios). 

Alteração 235
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 30 de Junho de 2014, os 
Estados-Membros deixam de fornecer 
incentivos à construção ou renovação de 
edifícios ou suas partes que não cumpram 
os requisitos mínimos de desempenho 
energético necessários para alcançar os 
resultados do cálculo a que se refere o n.º 
2 do artigo 5.º.

Suprimido

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão significaria que, a partir de meados de 2014, deixariam de poder 
beneficiar de incentivos as transformações necessárias para alterar um edifício no intuito, 
por exemplo, de suprimir as barreiras ao respectivo acesso.    Tendo sobretudo em conta o 
envelhecimento populacional, uma norma desta natureza é tudo menos sustentável e 
proporcional.
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Alteração 236
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 30 de Junho de 2014, os 
Estados-Membros deixam de fornecer 
incentivos à construção ou renovação de 
edifícios ou suas partes que não cumpram 
os requisitos mínimos de desempenho 
energético necessários para alcançar os 
resultados do cálculo a que se refere o n.º 2 
do artigo 5.º.

3. Os Estados-Membros deixam de 
fornecer incentivos à construção ou 
renovação de edifícios ou suas partes que 
não cumpram os requisitos mínimos de 
desempenho energético necessários para 
alcançar os resultados do cálculo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 5.º.

Or. en

Alteração 237
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 30 de Junho de 2014, os 
Estados-Membros deixam de fornecer
incentivos à construção ou renovação de 
edifícios ou suas partes que não cumpram 
os requisitos mínimos de desempenho 
energético necessários para alcançar os 
resultados do cálculo a que se refere o 
n.º 2 do artigo 5.º.

3. A partir de 30 de Junho de 2011, os 
Estados-Membros apenas fornecem
incentivos à construção ou renovação de 
edifícios ou suas partes que cumpram, pelo 
menos, os requisitos mínimos de 
desempenho energético referidos nos 
artigos 5.º ou 9.º.

Or. en
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Alteração 238
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 30 de Junho de 2014, os 
Estados-Membros deixam de fornecer 
incentivos à construção ou renovação de 
edifícios ou suas partes que não cumpram 
os requisitos mínimos de desempenho 
energético necessários para alcançar os 
resultados do cálculo a que se refere o n.º 2 
do artigo 5.º.

3. A partir de 30 Junho 2011, os 
Estados-Membros deixam de fornecer 
incentivos à construção ou renovação de 
edifícios ou suas partes que não cumpram 
os requisitos mínimos de desempenho 
energético necessários para alcançar os 
resultados do cálculo a que se refere o n.º 2 
do artigo 5.º.

Or. en

Alteração 239
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 30 de Junho de 2014, os 
Estados-Membros deixam de fornecer 
incentivos à construção ou renovação de 
edifícios ou suas partes que não cumpram 
os requisitos mínimos de desempenho 
energético necessários para alcançar os 
resultados do cálculo a que se refere o n.º 2 
do artigo 5.º.

3. A partir de 30 de Junho de 2014, os 
Estados-Membros deixam de fornecer 
incentivos à construção, ou à renovação em 
termos energéticos, de edifícios ou suas 
partes que não cumpram os requisitos 
mínimos de desempenho energético 
necessários para alcançar os resultados do 
cálculo a que se refere o n.º 2 do artigo 5.º.

Or. de

Justificação

Segundo a proposta, as operações de renovação só poderiam beneficiar de incentivos se, 
simultaneamente, fosse almejada a observância de normas de eficiência energética.  Tal 
preceito constitui uma séria ameaça a outros objectivos legítimos, como, por exemplo, a 
adequação de edifícios existentes às necessidades de uma população em envelhecimento.  Os 
proprietários dispostos a efectuar renovações, quer sejam públicos ou privados, serão 
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ultrapassados por esta obrigação, sendo de temer que exigências tão excessivas dêem azo a 
que renunciem à realização de obras de renovação que fazem todo o sentido.

Alteração 240
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A partir de 30 de Junho de 2014, os 
Estados-Membros deixam de fornecer 
incentivos à construção ou renovação de 
edifícios ou suas partes que não cumpram 
os requisitos mínimos de desempenho 
energético necessários para alcançar os 
resultados do cálculo a que se refere o n.º 2 
do artigo 5.º.

3. A partir de 30 de Junho de 2014, os 
Estados-Membros deixam de fornecer 
incentivos à construção de edifícios novos
ou suas partes que não cumpram os 
requisitos mínimos de desempenho 
energético necessários para alcançar os 
resultados do cálculo a que se refere o n.º 2 
do artigo 5.º.

Or. en

Justificação

Os incentivos à renovação devem ser mantidos porque é neste domínio que há um maior 
potencial de melhoramento da eficiência energética.

Alteração 241
Markus Ferber

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A partir de 30 de Junho de 2017, os 
Estados-Membros tomam medidas para 
assegurar que, quando revêem os seus 
requisitos mínimos de desempenho 
energético estabelecidos em conformidade 
com o n.º 1 anterior, tais requisitos 
permitam alcançar os resultados do 
cálculo a que se refere o n.º 2 do artigo 
5.º.

Suprimido
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Or. de

Justificação

A proposta da Comissão de que os Estados-Membros fiquem obrigados, o mais tardar em 
2017, a adequarem os seus requisitos mínimos em matéria de desempenho energético global 
dos edifícios a "níveis óptimos de rentabilidade dos requisitos mínimos", calculados em 
conformidade com a metodologia uniforme obrigatória, constitui uma violação do princípio 
da subsidiariedade. 

Não se entende por que razão é que os Estados-Membros não poderão, por si sós,  cumprir 
cabalmente o objectivo prosseguido com a reformulação da Directiva respeitante aos 
edifícios (aumento da eficiência energética no sector dos edifícios). 

Alteração 242
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A partir de 30 de Junho de 2017, os 
Estados-Membros tomam medidas para 
assegurar que, quando revêem os seus
requisitos mínimos de desempenho 
energético estabelecidos em conformidade 
com o n.º 1 anterior, tais requisitos 
permitam alcançar os resultados do 
cálculo a que se refere o n.º 2 do artigo 
5.º.

4. Os Estados-Membros tomam medidas 
para assegurar que os requisitos mínimos 
de desempenho energético, a estabelecer
em conformidade com o n.º 1, são 
calculados segundo um nível óptimo de 
rentabilidade, de acordo com os requisitos 
constantes do artigo 5.º.

Or. de

Justificação

Em alguns Estados-Membros, já existem métodos de cálculo de requisitos mínimos com um 
nível óptimo de rentabilidade. Para esses Estados-Membros, a introdução de uma 
metodologia uniforme de natureza comparativa daria origem a despesas administrativas 
bastante elevadas, se fosse necessário harmonizar os respectivos processos de cálculo em 
vigor com a metodologia comparativa da Comissão, estabelecida posteriormente.  A mais-
valia adveniente de uma abordagem harmonizada com o objectivo de aumentar a eficiência 
energética é, deste modo, questionável.
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Alteração 243
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A partir de 30 de Junho de 2017, os 
Estados-Membros tomam medidas para 
assegurar que, quando revêem os seus 
requisitos mínimos de desempenho 
energético estabelecidos em conformidade 
com o n.º 1 anterior, tais requisitos 
permitam alcançar os resultados do 
cálculo a que se refere o n.º 2 do artigo 
5.º.

4. Até 30 de Junho de 2013, os 
Estados-Membros estabelecem os seus 
requisitos mínimos de desempenho 
energético em conformidade com o n.º 1 
anterior e o artigo 5.º.

Or. en

Alteração 244
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A partir de 30 de Junho de 2017, os 
Estados-Membros tomam medidas para 
assegurar que, quando revêem os seus 
requisitos mínimos de desempenho 
energético estabelecidos em conformidade 
com o n.º 1 anterior, tais requisitos 
permitam alcançar os resultados do cálculo 
a que se refere o n.º 2 do artigo 5.º.

4. O mais tardar em 30 de Junho de 2014, 
os Estados-Membros revêem os seus 
requisitos mínimos de desempenho 
energético estabelecidos em conformidade 
com o n.º 1 anterior e garantem que tais 
requisitos permitam alcançar os resultados 
do cálculo a que se refere o n.º 2 do artigo 
5.º.

Or. en

Justificação

Isto está em conformidade com o artigo 9.º e todo o procedimento dos níveis óptimos de 
rentabilidade.
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Alteração 245
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A partir de 30 de Junho de 2017, os 
Estados-Membros tomam medidas para 
assegurar que, quando revêem os seus 
requisitos mínimos de desempenho 
energético estabelecidos em conformidade 
com o n.º 1 anterior, tais requisitos 
permitam alcançar os resultados do cálculo 
a que se refere o n.º 2 do artigo 5.º.

4. A partir de 30 de Junho de 2014, os 
Estados-Membros revêem os seus 
requisitos mínimos de desempenho 
energético estabelecidos em conformidade 
com o n.º 1 anterior e garantem que tais 
requisitos permitam alcançar os resultados 
do cálculo a que se refere o n.º 2 do artigo 
5.º.

Or. en

Alteração 246
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros oferecem 
subvenções e aconselhamento técnico aos 
edifícios e centros históricos para 
iniciarem programas específicos de 
adaptação à eficiência energética. 

Or. en

Alteração 247
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os sistemas de produção de energia e 
as medidas de isolamento situados nos 
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centros históricos serão sujeitos a 
avaliações de impacto visual.

Or. en

Alteração 248
Markus Ferber

Proposta de directiva
Artigo 5.º

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão estabelece até 31 de 
Dezembro de 2010 uma metodologia 
comparativa para o cálculo dos níveis 
óptimos de rentabilidade dos requisitos 
mínimos de desempenho energético dos 
edifícios ou suas partes. A metodologia 
comparativa faz uma distinção entre 
edifícios novos e edifícios existentes e 
entre diferentes categorias de edifícios.

1. A Comissão estabelece até 31 de 
Dezembro de 2010 uma metodologia 
comparativa para o cálculo dos níveis 
óptimos de rentabilidade dos requisitos de 
desempenho energético dos edifícios ou 
suas partes. A metodologia comparativa 
faz uma distinção entre edifícios novos e 
edifícios existentes e entre diferentes 
categorias de edifícios.

Essas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são aprovadas pelo procedimento 
de regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 19.º.

Essas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são aprovadas pelo procedimento 
de regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 19.º.

2. Os Estados-Membros calculam os níveis 
óptimos dos requisitos mínimos de 
desempenho energético utilizando a 
metodologia comparativa estabelecida em 
conformidade com o n.º 1 e parâmetros 
relevantes como as condições climáticas, e 
comparam os resultados deste cálculo com 
os requisitos mínimos de desempenho 
energético por eles estabelecidos.

2. Os Estados-Membros calculam os níveis 
óptimos dos requisitos de desempenho 
energético utilizando a metodologia 
comparativa estabelecida em conformidade 
com o n.º 1 e parâmetros relevantes como 
as condições climáticas, e comparam os 
resultados deste cálculo com os requisitos 
mínimos de desempenho energético por 
eles estabelecidos.

Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão um relatório com todos os dados 
e hipóteses utilizados para estes cálculos e 
todos os resultados do cálculo. O relatório 
pode ser incluído nos planos de acção de 
eficiência energética a que se refere o n.º 2 
do artigo 14.º da Directiva 2006/32/CE. Os 
Estados-Membros transmitem estes 

Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão um relatório com todos os dados 
e hipóteses utilizados para estes cálculos e 
todos os resultados do cálculo. O relatório 
pode ser incluído nos planos de acção de 
eficiência energética a que se refere o n.º 2 
do artigo 14.º da Directiva 2006/32/CE. Os 
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relatórios à Comissão de três em três anos. 
O primeiro relatório é submetido o mais 
tardar em 30 de Junho de 2011.

Estados-Membros transmitem estes 
relatórios à Comissão de três em três anos. 
O primeiro relatório é submetido o mais 
tardar em 30 de Junho de 2011.

3. A Comissão publica um relatório sobre 
os progressos dos Estados-Membros para 
atingir os níveis óptimos de rentabilidade 
dos requisitos mínimos de desempenho 
energético.

3. A Comissão publica um relatório sobre
os progressos dos Estados-Membros para 
atingir os níveis óptimos de rentabilidade 
dos requisitos de desempenho energético.

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão de que os Estados-Membros fiquem obrigados, o mais tardar em 
2017, a adequarem os seus requisitos mínimos em matéria de desempenho energético global 
dos edifícios a "níveis óptimos de rentabilidade dos requisitos mínimos", calculados em 
conformidade com a metodologia uniforme obrigatória, constitui uma violação do princípio 
da subsidiariedade. 

Não se entende por que razão é que os Estados-Membros não poderão, por si sós,  cumprir 
cabalmente o objectivo prosseguido com a reformulação da Directiva respeitante aos 
edifícios (aumento da eficiência energética no sector dos edifícios). 

Alteração 249
Hannes Swoboda

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão estabelece até 31 de 
Dezembro de 2010 uma metodologia 
comparativa para o cálculo dos níveis 
óptimos de rentabilidade dos requisitos 
mínimos de desempenho energético dos 
edifícios ou suas partes. A metodologia 
comparativa faz uma distinção entre 
edifícios novos e edifícios existentes e 
entre diferentes categorias de edifícios.

1. Os Estados-Membros aplicam uma 
metodologia comparativa para o cálculo 
dos níveis óptimos de rentabilidade dos 
requisitos mínimos de desempenho 
energético dos edifícios ou suas partes em 
conformidade com o quadro geral 
definido no Anexo III-A. A metodologia 
comparativa para o cálculo dos níveis 
óptimos de rentabilidade dos requisitos 
mínimos de desempenho energético dos 
edifícios ou suas partes inclui as normas 
comunitárias pertinentes.

Essas medidas, que têm por objecto 
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alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 2 do artigo 
19.º.

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 comparativa para alcançar os níveis óptimos de rentabilidade 
deve ser definida antes da aprovação da directiva pelo Conselho e o Parlamento Europeu. 
Esta metodologia deve usar as normas comunitárias pertinentes (CEN).

Alteração 250
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão estabelece até 31 de 
Dezembro de 2010 uma metodologia 
comparativa para o cálculo dos níveis 
óptimos de rentabilidade dos requisitos 
mínimos de desempenho energético dos 
edifícios ou suas partes. A metodologia 
comparativa faz uma distinção entre 
edifícios novos e edifícios existentes e 
entre diferentes categorias de edifícios.

1. Os Estados-Membros aplicam uma 
metodologia harmonizada para o cálculo 
dos níveis óptimos de rentabilidade dos 
requisitos mínimos de desempenho 
energético dos edifícios ou suas partes em 
conformidade com o quadro geral 
definido no Anexo III-A. A metodologia 
comparativa para o cálculo dos níveis 
óptimos de rentabilidade dos requisitos 
mínimos de desempenho energético dos 
edifícios ou suas partes inclui as normas 
comunitárias pertinentes.

Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 2 do artigo 
19.º.

Or. en
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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 comparativa para alcançar os níveis óptimos de rentabilidade 
deve ser definida antes da aprovação da directiva pelo Conselho e o Parlamento Europeu. 
Esta metodologia deve usar as normas comunitárias pertinentes (CEN).

Alteração 251
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão estabelece até 31 de 
Dezembro de 2010 uma metodologia 
comparativa para o cálculo dos níveis 
óptimos de rentabilidade dos requisitos 
mínimos de desempenho energético dos 
edifícios ou suas partes. A metodologia 
comparativa faz uma distinção entre 
edifícios novos e edifícios existentes e 
entre diferentes categorias de edifícios.

1. A Comissão estabelece, até 31 de 
Dezembro de 2010, directrizes para o 
cálculo dos níveis óptimos de rentabilidade 
dos requisitos mínimos de desempenho 
energético dos edifícios ou suas partes. 
Será estabelecida nas directrizes uma 
distinção entre edifícios novos e edifícios 
existentes e entre diferentes categorias de 
edifícios.

Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 2 do artigo 
19.º.

Or. de

Justificação

Em alguns Estados-Membros, já existem métodos de cálculo de requisitos mínimos com um 
nível óptimo de rentabilidade. Para esses Estados-Membros, a introdução de uma 
metodologia uniforme de natureza comparativa daria origem a despesas administrativas 
bastante elevadas, se fosse necessário harmonizar os respectivos processos de cálculo em 
vigor com a metodologia comparativa da Comissão, estabelecida posteriormente.  A mais-
valia adveniente de uma abordagem harmonizada com o objectivo de aumentar a eficiência 
energética é, deste modo, questionável.
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Alteração 252
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 5 –n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão estabelece até 31 de 
Dezembro de 2010 uma metodologia 
comparativa para o cálculo dos níveis 
óptimos de rentabilidade dos requisitos 
mínimos de desempenho energético dos 
edifícios ou suas partes. A metodologia 
comparativa faz uma distinção entre 
edifícios novos e edifícios existentes e
entre diferentes categorias de edifícios.

1. Os Estados-Membros estabelecem, até 
31 de Dezembro de 2010, uma
metodologia comparativa para o cálculo 
dos níveis óptimos de rentabilidade dos 
requisitos mínimos de desempenho 
energético dos edifícios ou suas partes. A 
metodologia comparativa faz uma 
distinção entre edifícios novos e edifícios 
existentes, entre diferentes categorias de 
edifícios e entre edifícios utilizados pelos 
respectivos proprietários e os que se 
encontram arrendados.

Or. de

Justificação

Há que respeitar o princípio da subsidiariedade. Há ainda que ter em devida conta o espaço 
habitacional arrendado, dado que a equivalência de tratamento poderia, inclusivamente, 
entravar a execução de operações destinadas a poupar energia, o que seria contrário ao 
propósito da Directiva. 

Alteração 253
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão estabelece até 31 de 
Dezembro de 2010 uma metodologia 
comparativa para o cálculo dos níveis 
óptimos de rentabilidade dos requisitos 
mínimos de desempenho energético dos 
edifícios ou suas partes. A metodologia 

1. A Comissão estabelece até 31 de 
Dezembro de 2009 uma metodologia 
comum para o cálculo dos níveis óptimos 
de rentabilidade dos requisitos mínimos de 
desempenho energético dos edifícios ou 
suas partes. A metodologia comparativa 
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comparativa faz uma distinção entre 
edifícios novos e edifícios existentes e 
entre diferentes categorias de edifícios.

faz uma distinção entre edifícios novos e 
edifícios existentes e entre diferentes 
categorias de edifícios e zonas climáticas.

Or. en

Alteração 254
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão estabelece até 31 de 
Dezembro de 2010 uma metodologia 
comparativa para o cálculo dos níveis 
óptimos de rentabilidade dos requisitos 
mínimos de desempenho energético dos 
edifícios ou suas partes. A metodologia 
comparativa faz uma distinção entre 
edifícios novos e edifícios existentes e 
entre diferentes categorias de edifícios.

1. A Comissão estabelece até 30 de Junho 
de 2010 uma metodologia única para o 
cálculo dos níveis óptimos de rentabilidade 
dos requisitos mínimos de desempenho 
energético dos edifícios ou suas partes. 
Esta metodologia faz uma distinção entre 
edifícios novos e edifícios existentes e 
entre diferentes categorias de edifícios.

Or. en

Justificação

A fim de beneficiar das tecnologias modernas e de as manter ou introduzir nas economias de 
escala, a Directiva EPBD necessita de uma base jurídica dupla.  A actual EPBD permite a 
existência de mercados individuais com diferentes metodologias de cálculo e requisitos de 
inspecção que impedem os fabricantes de comercializar produtos conformes em toda a UE. É, 
portanto, necessário introduzir uma metodologia de cálculo única a nível da UE com 
objectivos variáveis que permitam ter em conta as diferenças climáticas regionais com base 
numa abordagem de mercado único (artigo 95.º).
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Alteração 255
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são aprovadas pelo procedimento 
de regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 19.º.

Essas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são aprovadas pelo procedimento 
de regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 21.º. Os organismos 
do sector público e outras partes 
interessadas devem ser consultados antes 
da adopção de medidas de execução 
suplementares.

Or. en

Justificação

A transparência e uma consulta adequada são essenciais para garantir o êxito da liderança 
do sector público, que a reformulação da directiva proposta procura atingir. As partes 
interessadas dispõem dos conhecimentos e da competência necessários para avaliar a 
viabilidade técnica das medidas projectadas e podem fornecer uma contribuição valiosa para 
a realização de melhorias eficazes e a longo prazo no desempenho energético dos edifícios.

Alteração 256
Giles Chichester

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são aprovadas pelo procedimento 
de regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 19.º.

Essas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são aprovadas pelo procedimento 
de regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 21.º.  As partes 
interessadas devem ser consultadas antes 
da adopção de medidas suplementares.

Or. en
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Justificação

A transparência e uma consulta adequada são essenciais para garantir o êxito da liderança 
do sector público, que a reformulação da directiva proposta procura atingir.  As partes 
interessadas dispõem dos conhecimentos e da competência necessários para avaliar a 
viabilidade técnica das medidas projectadas e podem fornecer uma contribuição valiosa para 
a realização de melhorias eficazes e a longo prazo no desempenho energético dos edifícios.

Alteração 257
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para a definição dessas medidas, a 
Comissão consulta as partes interessadas.

Or. en

Justificação

É fundamental que a Comissão consulte as partes interessadas pertinentes para o 
estabelecimento da metodologia e actue de forma transparente.

Alteração 257
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao definir estas medidas, a Comissão 
consulta os actores relevantes.

Or. en

Justificação

É indispensável que, ao estabelecer esta metodologia, a Comissão consulte os actores 
relevantes e trabalhe de forma transparente. 
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Alteração 258
Angelika Niebler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros calculam os níveis 
óptimos dos requisitos mínimos de 
desempenho energético utilizando a 
metodologia comparativa estabelecida em 
conformidade com o n.º 1 e parâmetros 
relevantes como as condições climáticas, e 
comparam os resultados deste cálculo com 
os requisitos mínimos de desempenho 
energético por eles estabelecidos.

2. Os Estados-Membros calculam os níveis 
óptimos dos requisitos mínimos de 
desempenho energético tendo em conta as 
directrizes a que se refere o n.º 1 e 
parâmetros relevantes, como as condições 
climáticas, e comparam os resultados deste 
cálculo com os requisitos mínimos de 
desempenho energético por eles 
estabelecidos.

Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão um relatório com todos os dados 
e hipóteses utilizados para estes cálculos e 
todos os resultados do cálculo. O relatório 
pode ser incluído nos planos de acção de 
eficiência energética a que se refere o n.º 2 
do artigo 14.º da Directiva 2006/32/CE. Os 
Estados-Membros transmitem estes 
relatórios à Comissão de três em três anos. 
O primeiro relatório é submetido o mais 
tardar em 30 de Junho de 2011.

Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão um relatório sobre a 
metodologia de cálculo aplicada, os 
respectivos resultados e todos os dados e 
hipóteses utilizados para estes cálculos. O 
relatório pode ser incluído nos planos de 
acção de eficiência energética a que se 
refere o n.º 2 do artigo 14.º da Directiva 
2006/32/CE. Os Estados-Membros 
transmitem estes relatórios à Comissão de 
três em três anos. O primeiro relatório é 
submetido o mais tardar em 30 de Junho de 
2011.

Or. de

Justificação

Em alguns Estados-Membros, já existem métodos de cálculo de requisitos mínimos com um 
nível óptimo de rentabilidade. Para esses Estados-Membros, a introdução de uma 
metodologia uniforme de natureza comparativa daria origem a despesas administrativas 
bastante elevadas, se fosse necessário harmonizar os respectivos processos de cálculo em 
vigor com a metodologia comparativa da Comissão, estabelecida posteriormente.  A mais-
valia adveniente de uma abordagem harmonizada com o objectivo de aumentar a eficiência 
energética é, deste modo, questionável.
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Alteração 259
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros calculam os níveis 
óptimos dos requisitos mínimos de 
desempenho energético utilizando a 
metodologia comparativa estabelecida em 
conformidade com o n.º 1 e parâmetros 
relevantes como as condições climáticas, e 
comparam os resultados deste cálculo 
com os requisitos mínimos de desempenho 
energético por eles estabelecidos.

2. O mais tardar em 30 de Junho de 2011,
os Estados-Membros adoptam e utilizam a 
metodologia estabelecida em conformidade 
com o n.º 1.

Or. en

Alteração 260
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 5 –n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros calculam os níveis 
óptimos dos requisitos mínimos de 
desempenho energético utilizando a 
metodologia comparativa estabelecida em 
conformidade com o n.º 1 e parâmetros 
relevantes como as condições climáticas, e 
comparam os resultados deste cálculo com 
os requisitos mínimos de desempenho 
energético por eles estabelecidos.

2. Os Estados-Membros calculam os níveis 
óptimos dos requisitos mínimos de 
desempenho energético utilizando a 
metodologia comparativa estabelecida em 
conformidade com o n.º 1 e parâmetros 
nacionais ou regionais relevantes, 
convencionados por dois ou mais Estados-
Membros, como as condições climáticas, e 
comparam os resultados deste cálculo com 
os requisitos mínimos de desempenho 
energético por eles estabelecidos.

Or. de
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Justificação

Há que respeitar o princípio da subsidiariedade. Também não é de excluir a possibilidade de 
dois ou mais Estados-Membros chegarem a acordo quanto a parâmetros comuns.

Alteração 261
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros calculam os níveis 
óptimos dos requisitos mínimos de 
desempenho energético utilizando a 
metodologia comparativa estabelecida em 
conformidade com o n.º 1 e parâmetros 
relevantes como as condições climáticas, e 
comparam os resultados deste cálculo com 
os requisitos mínimos de desempenho 
energético por eles estabelecidos.

2. Os Estados-Membros calculam os níveis 
óptimos dos requisitos mínimos de 
desempenho energético utilizando a 
metodologia única estabelecida em 
conformidade com o n.º 1 e parâmetros 
relevantes como as condições climáticas, e 
comparam os resultados deste cálculo com 
os requisitos mínimos de desempenho 
energético por eles estabelecidos.

Or. en

Justificação

A fim de beneficiar das tecnologias modernas e de as manter ou introduzir nas economias de 
escala, a Directiva EPBD necessita de uma base jurídica dupla.  A actual EPBD permite a 
existência de mercados individuais com diferentes metodologias de cálculo e requisitos de 
inspecção que impedem os fabricantes de comercializar produtos conformes em toda a UE.  
É, portanto, necessário introduzir uma metodologia de cálculo única a nível da UE com 
objectivos variáveis que permitam ter em conta as diferenças climáticas regionais com base 
numa abordagem de mercado único (artigo 95.º).

Alteração 262
Peter Liese

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros calculam os níveis 2. Os Estados-Membros calculam os níveis 
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óptimos dos requisitos mínimos de 
desempenho energético utilizando a 
metodologia comparativa estabelecida em 
conformidade com o n.º 1 e parâmetros 
relevantes como as condições climáticas, e 
comparam os resultados deste cálculo 
com os requisitos mínimos de desempenho 
energético por eles estabelecidos.

óptimos dos requisitos mínimos de 
desempenho energético utilizando a 
metodologia única estabelecida em 
conformidade com o n.º 1. Os Estados-
Membros devem respeitar os requisitos de 
iluminação estabelecidos nas normas EN 
12464-1 e EN 15193 do CEN.

Or. en

Alteração 263
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão um relatório com todos os dados 
e hipóteses utilizados para estes cálculos e 
todos os resultados do cálculo. O relatório 
pode ser incluído nos planos de acção de 
eficiência energética a que se refere o n.º 2 
do artigo 14.º da Directiva 2006/32/CE. Os 
Estados-Membros transmitem estes 
relatórios à Comissão de três em três anos. 
O primeiro relatório é submetido o mais 
tardar em 30 de Junho de 2011.

Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão um relatório com todos os dados 
e hipóteses utilizados para estes cálculos e 
todos os resultados do cálculo. O relatório 
é incluído nos planos de acção de 
eficiência energética a que se refere o n.º 2 
do artigo 14.º da Directiva 2006/32/CE. Os 
Estados-Membros transmitem estes 
relatórios à Comissão de três em três anos. 
O primeiro relatório é submetido o mais 
tardar em 30 de Junho de 2011.

Or. en

Alteração 264
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão publica um relatório sobre 
os progressos dos Estados-Membros para 
atingir os níveis óptimos de rentabilidade 

3. A Comissão publica um relatório sobre 
os progressos dos Estados-Membros na 
aplicação do presente artigo.
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dos requisitos mínimos de desempenho 
energético.

Or. en

Alteração 265
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão publica um relatório sobre 
os progressos dos Estados-Membros para 
atingir os níveis óptimos de rentabilidade 
dos requisitos mínimos de desempenho 
energético.

3. A Comissão publica um relatório sobre 
os progressos dos Estados-Membros para 
atingir os níveis óptimos de rentabilidade 
dos requisitos mínimos de desempenho 
energético, incluindo todos os dados e 
hipóteses fornecidos pelos Estados-
Membros.

Or. en

Alteração 266
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 6.º

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que os edifícios 
novos cumpram os requisitos mínimos de 
desempenho energético estabelecidos em 
conformidade com o artigo 4.º.

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que os edifícios 
novos cumpram os requisitos de 
desempenho energético estabelecidos em 
conformidade com os artigos 4.º e 9.º.

Relativamente aos edifícios novos, os 
Estados-Membros devem assegurar que, 
antes do início da construção, seja 
estudada a viabilidade técnica, ambiental 
e económica dos seguintes  sistemas 
alternativos:
a) sistemas descentralizados de 
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fornecimento energético baseados em 
energias renováveis;
b) cogeração;
c) sistemas urbanos ou colectivos de 
aquecimento ou arrefecimento, se 
existirem;
d) bombas de calor.
2. Os Estados-Membros asseguram que a 
análise dos sistemas alternativos a que se 
refere o n.º 1 seja documentada de forma 
transparente no pedido de licença de 
construção ou de aprovação final de 
obras de construção do edifício.

Or. en

Justificação

A exigência de encargos administrativos suplementares aos Estados-Membros não é útil e 
provoca atrasos na construção de edifícios novos com boa eficiência energética.

Alteração 267
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que os edifícios 
novos cumpram os requisitos mínimos de 
desempenho energético estabelecidos em 
conformidade com o artigo 4.º.

1. Os Estados-Membros conferem 
prioridade à eficiência energética e
tomam as medidas necessárias para 
assegurar que os edifícios novos cumpram 
os requisitos mínimos de desempenho 
energético estabelecidos em conformidade 
com o artigo 4.º.

Or. en
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Alteração 268
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que os edifícios 
novos cumpram os requisitos mínimos de 
desempenho energético estabelecidos em 
conformidade com o  artigo 4.º.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que os edifícios 
novos cumpram os requisitos de 
desempenho energético estabelecidos em 
conformidade com o artigo 4.º e que, 
progressivamente, todos os novos edifícios 
sejam construídos em conformidade com 
o artigo 9.º.

Or. en

Justificação

O facto de todos os novos edifícios serem construídos de forma a que as emissões de dióxido 
de carbono e o consumo de energia primária sejam muito reduzidos ou nulos contribuirá 
para acelerar a eficiência do desempenho energético dos edifícios.

Alteração 269
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Relativamente aos edifícios novos, os 
Estados-Membros devem assegurar que, 
antes do início da construção, seja 
estudada a viabilidade técnica, ambiental 
e económica dos seguintes  sistemas 
alternativos:

Os Estados-Membros devem assegurar 
igualmente que, antes do início da 
construção, sejam estudados os seguintes 
sistemas alternativos:

Or. en
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Alteração 270
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Relativamente aos edifícios novos, os 
Estados-Membros devem assegurar que, 
antes do início da construção, seja estudada 
a viabilidade técnica, ambiental e 
económica dos seguintes  sistemas 
alternativos:

Relativamente aos edifícios novos –
independentemente da sua dimensão –, os 
Estados-Membros devem assegurar que, 
antes do início da construção, seja estudada 
a viabilidade técnica, ambiental e 
económica dos seguintes  sistemas 
alternativos:

Or. en

Alteração 271
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Relativamente aos edifícios novos, os 
Estados-Membros devem assegurar que, 
antes do início da construção, seja estudada 
a viabilidade técnica, ambiental e 
económica dos seguintes  sistemas 
alternativos:

Relativamente aos edifícios novos, os 
Estados-Membros devem assegurar que, 
antes do início da construção, seja estudada 
a viabilidade técnica, ambiental e 
económica dos sistemas alternativos, 
nomeadamente:

Or. en

Alteração 272
Alyn Smith

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Relativamente aos edifícios novos, os 
Estados-Membros devem assegurar que, 

Relativamente aos edifícios novos com 
uma área útil total superior a 250 m2, os 
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antes do início da construção, seja estudada 
a viabilidade técnica, ambiental e 
económica dos seguintes  sistemas 
alternativos:

Estados-Membros devem assegurar que, 
antes do início da construção, seja estudada 
a viabilidade técnica, ambiental e 
económica dos seguintes  sistemas 
alternativos:

Or. en

Justificação

A supressão total da derrogação para pequenos edifícios tornará o cumprimento das normas 
praticamente impossível para as autoridades locais, dada a sua actual capacidade financeira 
e técnica.  Por este motivo é proposto um compromisso.

Alteração 273
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Relativamente aos edifícios novos, os 
Estados-Membros devem assegurar que, 
antes do início da construção, seja estudada 
a viabilidade técnica, ambiental e 
económica dos seguintes sistemas 
alternativos:

(1) Relativamente aos edifícios novos, os 
Estados-Membros devem assegurar que, 
antes do início da construção, seja estudada 
a viabilidade técnica, ambiental e 
económica de sistemas alternativos de alta 
eficiência, seguindo o princípio de que se 
deve primeiro procurar reduzir ao mínimo 
a energia necessária para aquecimento e 
arrefecimento.  Estes sistemas alternativos 
podem incluir, nomeadamente:

Or. en

Justificação

É importante verificar todas as potencialidades dos sistemas de fornecimento de energia 
alternativos nos edifícios, porque os novos edifícios durarão muitos anos.  Contudo, isto 
constitui uma má utilização de recursos se não se verificar primeiro:

(1) se as necessidades de energia são reduzidas tanto quanto possível utilizando os mesmos 
critérios óptimos de rentabilidade (NB: Este princípio deve ser sempre aplicado antes de se
definirem as necessidades de energia) e
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(2) se são estabelecidos requisitos de alta eficiência tal como definidos na directiva relativa 
às fontes renováveis de energia, recentemente adoptada.

Alteração 274
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Relativamente aos edifícios novos, os 
Estados-Membros devem assegurar que, 
antes do início da construção, seja estudada 
a viabilidade técnica, ambiental e 
económica dos seguintes sistemas 
alternativos:

Relativamente aos edifícios novos, os 
Estados-Membros devem exigir a 
utilização de níveis mínimos de energia 
local a partir de fontes renováveis e
assegurar que, antes do início da 
construção, seja estudada a viabilidade 
técnica, ambiental e económica dos 
seguintes sistemas alternativos:

Or. en

Justificação

Esta proposta está em consonância com a directiva relativa às fontes renováveis de energia.

Alteração 275
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Relativamente aos edifícios novos, os 
Estados-Membros devem assegurar que, 
antes do início da construção, seja estudada 
a viabilidade técnica, ambiental e 
económica dos seguintes sistemas 
alternativos:

Relativamente aos edifícios novos, os 
Estados-Membros devem assegurar que, 
antes do início da construção, seja estudada 
a viabilidade e a funcionalidade técnica, 
ambiental e económica das seguintes 
técnica de construção alternativas:

Or. it
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Justificação

O objectivo da presente directiva consiste em assegurar e promover a eficiência energética 
dos edifícios, sem restrições técnicas.

Alteração 276
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) sistemas descentralizados de 
fornecimento energético baseados em 
energias renováveis;

a) sistemas descentralizados de 
fornecimento energético baseados em 
energia obtida a partir de fontes 
renováveis;

Or. en

Alteração 277
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) sistemas descentralizados de 
fornecimento energético baseados em 
energias renováveis;

a) sistemas técnicos baseados em energias 
renováveis;

Or. it

Justificação

O objectivo da presente directiva consiste em assegurar e incentivar a eficiência energética 
dos edifícios sem restrições técnicas.
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Alteração 278
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) cogeração; b) cogeração e micro-cogeração;

Or. it

Justificação

A Comissão sugere a utilização de sistemas de cogeração para os novos edifícios, não 
mencionando, contudo, o recurso a esses sistemas para os edifícios já existentes. No entanto, 
como meio para melhorar a eficiência energética dos edifícios, a micro-cogeraçãon poderia 
ser um sistema eficaz para alcançar os objectivos de redução das emissões de CO2 e a 
quantidade de electricidade absorvida pela rede.

Alteração 279
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) sistemas urbanos ou colectivos de 
aquecimento ou arrefecimento, se 
existirem;

c) sistemas urbanos ou colectivos de 
aquecimento ou arrefecimento, se 
existirem, em particular os que se baseiam 
total ou parcialmente em energia 
proveniente de fontes renováveis;

Or. en
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Alteração 280
Riitta Myller

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) protecções solares, que permitam 
reduzir a necessidade de sistemas de 
arrefecimento;

Or. fi

Alteração 281
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) bombas de calor. d) bombas de calor, tal como são definidas 
na Directiva 2009/.../CE relativa à 
promoção da utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis.

Or. en

Alteração 282
Norbert Glante

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) bombas de calor. d) bombas de calor que observem factores 
e critérios de desempenho de natureza 
sazonal, estabelecidos na Directiva 
2009/.../CE relativa à promoção da 
utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis.
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Or. de

Justificação

A presente alteração destina-se a assegurar a harmonização com a Directiva relativa à 
promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis.

Alteração 283
Dominique Vlasto

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) sistemas de isolamento.

Or. fr

Justificação

Os sistemas de isolamento contribuem para o desempenho energético do edifício. Permitem 
economias substanciais no consumo primário de energia e redução das emissões de CO2. O 
sector está a desenvolver novos produtos cada vez mais eficazes e que cumpre estudar a fim 
de construir novos edifícios que cumpram as normas térmicas mais elevadas. Acresce que 
todos os sistemas técnicos do edifício devem ter também em conta, desde a concepção, os 
sistemas de isolamento do edifício, a fim de optimizar o rendimento e a utilização futura.

Alteração 284
Riitta Myller

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea d-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) fontes de energia renovável 
produzida pelos edifícios.

Or. fi
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Alteração 285
Jerzy Buzek

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2 - alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) equipamento TIC para fins de 
monitorização e controlo.

Or. en

Justificação

A utilização de equipamento TIC pode contribuir fortemente para uma avaliação precisa do 
desempenho energético do equipamento e instalações eléctricas.

Alteração 286
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º. 1 – parágrafo 2 - alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) ventilação para recuperação de 
calor.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter em consideração as tecnologias eficientes com uma rápida 
recuperação dos investimentos. "Ventilação para recuperação de calor" significa um sistema 
centralizado ou descentralizado de circulação contínua de ar que utiliza permutadores de 
calor para transferir energia de ar extraído para ar de alimentação. Para 150 m2 em clima 
dinamarquês, a poupança anual líquida de energia é de aproximadamente 5.500 kWh de 
energia primária quando é utilizada a ventilação de recuperação de calor. Isto corresponde 
aproximadamente a 43% do consumo médio de energia.
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Alteração 287
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No atinente à alínea d), os Estados-
Membros empenham-se em facilitar a 
difusão e a utilização das bombas de 
calor, mediante a simplificação dos 
procedimentos para a emissão de licenças 
para a perfuração dos poços e a definição 
dos níveis do lençol freático e da rede dos 
cursos de água em que se podem efectuar 
descargas e o potencial de ar 
condicionado com bombas de calor de 
água. 
Além disso, os Estados-Membros deverão 
prever subvenções para perfuração de 
poços ou a inclusão dessas operações nos 
projectos de urbanização.

Or. it

Justificação

A Comissão sugere a utilização de sistemas de cogeração para os novos edifícios, não 
mencionando, contudo, o recurso a esses sistemas para os edifícios já existentes. No entanto, 
como meio para melhorar a eficiência energética dos edifícios, a micro-cogeração poderia 
ser um sistema eficaz para alcançar os objectivos de redução das emissões de CO2 e a 
quantidade de electricidade absorvida pela rede.

Alteração 288
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que, aquando da 
realização de obras de renovação 

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que, aquando da 
realização de obras de renovação 
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importantes em edifícios, o seu 
desempenho energético seja melhorado, de 
forma a cumprir requisitos mínimos de 
desempenho energético, na medida em que 
tal seja possível do ponto de vista técnico, 
funcional e económico. Os 
Estados-Membros determinam  esses 
requisitos mínimos de desempenho 
energético em conformidade com o  artigo 
4.º. Os requisitos podem ser estabelecidos 
para o edifício renovado no seu conjunto 
ou para os sistemas ou componentes 
renovados quando estes façam parte de 
uma renovação a efectuar dentro de um 
prazo limitado, com o objectivo de 
melhorar o desempenho energético global 
do edifício ou suas partes.

importantes em edifícios, o seu 
desempenho energético seja melhorado, de 
forma a cumprir pelo menos os requisitos 
mínimos de desempenho energético em 
conformidade com os artigos 4.º e 9.º. Os 
requisitos serão estabelecidos para os 
sistemas ou componentes sempre que 
sejam modernizados ou substituídos e para 
o edifício renovado no seu conjunto em 
caso de grandes obras de renovação. 

Or. en

Alteração 289
Alyn Smith

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que, aquando da 
realização de obras de renovação 
importantes em edifícios, o seu 
desempenho energético seja melhorado, de 
forma a cumprir requisitos mínimos de 
desempenho energético, na medida em que 
tal seja possível do ponto de vista técnico, 
funcional e económico. Os 
Estados-Membros determinam  esses 
requisitos mínimos de desempenho 
energético em conformidade com o  artigo 
4.º. Os requisitos podem ser estabelecidos 
para o edifício renovado no seu conjunto 
ou para os sistemas ou componentes 
renovados quando estes façam parte de 
uma renovação a efectuar dentro de um 
prazo limitado, com o objectivo de 

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que, aquando da 
realização de obras de renovação 
importantes em edifícios com uma área 
útil total superior a 250 metros 
quadrados, o seu desempenho energético 
seja melhorado, de forma a cumprir 
requisitos mínimos de desempenho 
energético, na medida em que tal seja 
possível do ponto de vista técnico, 
funcional e económico. Os 
Estados-Membros determinam  esses 
requisitos mínimos de desempenho 
energético em conformidade com o  artigo 
4.º. Os requisitos podem ser estabelecidos 
para o edifício renovado no seu conjunto 
ou para os sistemas ou componentes 
renovados quando estes façam parte de 
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melhorar o desempenho energético global 
do edifício ou suas partes.

uma renovação a efectuar dentro de um 
prazo limitado, com o objectivo de 
melhorar o desempenho energético global 
do edifício ou suas partes.

Or. en

Justificação

A supressão total da derrogação para pequenos edifícios fará com que seja quase impossível 
para as autoridades locais cumprir as normas, dada a sua actual capacidade financeira e 
técnica.   Por este motivo é proposto um compromisso.

Alteração 290
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que, aquando da 
realização de obras de renovação 
importantes em edifícios, o seu 
desempenho energético seja melhorado, de 
forma a cumprir requisitos mínimos de 
desempenho energético, na medida em que 
tal seja possível do ponto de vista técnico, 
funcional e económico. Os 
Estados-Membros determinam  esses 
requisitos mínimos de desempenho 
energético em conformidade com o  artigo 
4.º. Os requisitos podem ser estabelecidos 
para o edifício renovado no seu conjunto
ou para os sistemas ou componentes 
renovados quando estes façam parte de 
uma renovação a efectuar dentro de um 
prazo limitado, com o objectivo de 
melhorar o desempenho energético global 
do edifício ou suas partes.

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que, aquando da 
realização de obras de renovação 
importantes em edifícios ou componentes 
de edifícios, incluindo componentes da 
envolvente, e sistemas técnicos instalados 
nos edifícios ou quando partes dos 
mesmos são modernizados ou 
substituídos, o seu desempenho energético 
seja melhorado, de forma a cumprir 
requisitos mínimos de desempenho 
energético.  Os Estados-Membros 
determinam  esses requisitos mínimos de 
desempenho energético em conformidade 
com o  artigo 4.º. Os requisitos serão
estabelecidos para os sistemas e os 
componentes sempre que sejam 
modernizados ou substituídos e para o 
edifício renovado no seu conjunto em 
caso de grandes obras de renovação. 
Os Estados-Membros garantem que, tal 
como no artigo 6.º, em caso de grandes 
obras de renovação, as seguintes 
alternativas serão consideradas e tidas em 



AM\772875PT.doc 51/114 PE421.132v02-00

PT

conta: 
a) sistemas descentralizados de 
fornecimento energético baseados em 
energias renováveis;
b) co-geração;
c) sistemas urbanos ou colectivos de 
aquecimento ou arrefecimento, se 
existirem, incluindo aqueles que se 
baseiam total ou parcialmente em 
energias renováveis;
d) bombas de calor tal como são definidas 
na Directiva 2009/.../CE relativa à 
promoção da utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis.

Or. en

Justificação

It is equally important to ensure that the energy performance of individual building envelope 
components and technical building systems, replaced or renovated independently of a major 
renovation also meet minimum performance requirements. This is the only way to ensure the 
improvement of energy performance of the building in the event of partial renovations or 
replacement of individual components during as well as outside of a major renovation. And it 
will also encourage deep renovations, as it makes clear that when major renovation, then the 
whole building has to be brought up to at least cost optimal levels.

Alteração 291
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que, aquando da 
realização de obras de renovação 
importantes em edifícios, o seu
desempenho energético seja melhorado, de 
forma a cumprir requisitos mínimos de 
desempenho energético, na medida em que
tal seja possível do ponto de vista técnico, 
funcional e económico. Os 

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que, aquando da 
realização de obras de renovação 
importantes em edifícios, os promotores 
sejam obrigados a utilizar os níveis 
mínimos de energia local a partir de 
fontes renováveis e o desempenho 
energético destes edifícios seja melhorado, 
de forma a cumprir requisitos mínimos de 
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Estados-Membros determinam  esses 
requisitos mínimos de desempenho 
energético em conformidade com o  artigo 
4.º. Os requisitos podem ser estabelecidos 
para o edifício renovado no seu conjunto 
ou para os sistemas ou componentes 
renovados quando estes façam parte de 
uma renovação a efectuar dentro de um 
prazo limitado, com o objectivo de 
melhorar o desempenho energético global 
do edifício ou suas partes.

desempenho energético, na medida em que 
tal seja possível do ponto de vista técnico, 
funcional e económico. Os 
Estados-Membros determinam  esses 
requisitos mínimos de desempenho 
energético em conformidade com o  artigo 
4.º. Os requisitos podem ser estabelecidos 
para o edifício renovado no seu conjunto 
ou para os sistemas ou componentes 
renovados quando estes façam parte de 
uma renovação a efectuar dentro de um 
prazo limitado, com o objectivo de 
melhorar o desempenho energético global 
do edifício ou suas partes.

Or. en

Alteração 292
Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que, aquando da 
realização de obras de renovação 
importantes em edifícios, o seu 
desempenho energético seja melhorado, de 
forma a cumprir requisitos mínimos de 
desempenho energético, na medida em que 
tal seja possível do ponto de vista técnico, 
funcional e económico. Os Estados-
Membros determinam  esses requisitos 
mínimos de desempenho energético em 
conformidade com o  artigo 4.º. Os 
requisitos podem ser estabelecidos para o 
edifício renovado no seu conjunto ou para 
os sistemas ou componentes renovados 
quando estes façam parte de uma 
renovação a efectuar dentro de um prazo 
limitado, com o objectivo de melhorar o 
desempenho energético global do edifício 
ou suas partes.

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que, aquando da 
realização de obras de renovação em 
edifícios, o seu desempenho energético 
seja melhorado, de forma a cumprir 
requisitos mínimos de desempenho 
energético, na medida em que tal seja 
possível do ponto de vista técnico, 
funcional e económico. Os Estados-
Membros determinam  esses requisitos 
mínimos de desempenho energético em 
conformidade com o  artigo 4.º. Os 
requisitos são estabelecidos para o edifício 
renovado no seu conjunto, bem como para 
os sistemas técnicos do edifício e para os
componentes renovados da envolvente do 
edifício quando estes façam parte de uma 
renovação a efectuar dentro de um prazo 
máximo de cinco anos, com o objectivo de 
melhorar o desempenho energético global 
do edifício ou suas partes.
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Or. fr

Justificação

A fim de assegurar o desempenho energético mais eficiente, é indispensável ter em 
consideração os componentes individuais do edifício. É a único meio de garantir o 
desempenho energético geral do edifício em caso de renovação parcial ou de substituição de 
componentes individuais numa renovação global. Sistemas técnicos de excelente desempenho 
num edifício mal isolado não têm qualquer sentido, nem económico, nem ambiental.

Alteração 293
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que, aquando da 
realização de obras de renovação 
importantes em edifícios, o seu 
desempenho energético seja melhorado, de 
forma a cumprir requisitos mínimos de 
desempenho energético, na medida em que 
tal seja possível do ponto de vista técnico, 
funcional e económico. Os 
Estados-Membros determinam  esses 
requisitos mínimos de desempenho 
energético em conformidade com o  artigo 
4.º. Os requisitos podem ser estabelecidos 
para o edifício renovado no seu conjunto 
ou para os sistemas ou componentes 
renovados quando estes façam parte de 
uma renovação a efectuar dentro de um 
prazo limitado, com o objectivo de 
melhorar o desempenho energético global 
do edifício ou suas partes.

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que, aquando da 
realização de obras de renovação 
importantes em edifícios, o seu 
desempenho energético seja melhorado, de 
forma a cumprir requisitos mínimos de 
desempenho energético, na medida em que 
tal seja possível do ponto de vista técnico, 
funcional e económico. Os 
Estados-Membros determinam  esses 
requisitos mínimos de desempenho 
energético em conformidade com o  artigo 
4.º. Os requisitos serão estabelecidos para 
o edifício renovado no seu conjunto e para 
os sistemas técnicos renovados e os 
componentes da envolvente do edifício 
quando estes façam parte de uma 
renovação a efectuar dentro de um prazo 
limitado, com o objectivo de melhorar o 
desempenho energético global do edifício 
ou suas partes.

Or. en
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Justificação

Importa igualmente zelar por que as componentes da envolvente do edifício cumpram os 
requisitos mínimos de desempenho energético. A existência de sistemas técnicos de elevado 
desempenho num edifício mal isolado não faz sentido, nem do ponto de vista económico nem 
do ponto de vista ambiental. Os artigos 1.º, 3.º e 4.º e o anexo I já prevêem requisitos de 
desempenho para o desempenho energético integrado dos edifícios e suas partes. Conquanto 
os requisitos relativos às componentes da envolvente estejam implícitos na utilização da 
expressão "e suas partes", importa clarificá-los e explicitá-los.

Alteração 294
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que, aquando da 
realização de obras de renovação 
importantes em edifícios, o seu 
desempenho energético seja melhorado, de 
forma a cumprir requisitos mínimos de 
desempenho energético, na medida em que 
tal seja possível do ponto de vista técnico, 
funcional e económico. Os 
Estados-Membros determinam  esses 
requisitos mínimos de desempenho 
energético em conformidade com o  artigo 
4.º. Os requisitos podem ser estabelecidos 
para o edifício renovado no seu conjunto 
ou para os sistemas ou componentes 
renovados quando estes façam parte de 
uma renovação a efectuar dentro de um 
prazo limitado, com o objectivo de 
melhorar o desempenho energético global
do edifício ou suas partes. 

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que, aquando da 
realização de obras de renovação 
importantes em edifícios -
independentemente do seu tamanho -, o 
seu desempenho energético seja 
melhorado, de forma a cumprir requisitos 
mínimos de desempenho energético, na 
medida em que tal seja possível do ponto 
de vista técnico, funcional e económico. Os 
Estados-Membros determinam  esses 
requisitos mínimos de desempenho 
energético em conformidade com o  artigo 
4.º. Os requisitos podem ser estabelecidos 
para o edifício renovado no seu conjunto 
ou para os sistemas ou componentes 
renovados quando estes façam parte de 
uma renovação a efectuar dentro de um 
prazo limitado, com o objectivo de 
melhorar o desempenho energético global 
do edifício ou suas partes

Or. en
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Alteração 295
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que, aquando da 
realização de obras de renovação 
importantes em edifícios, o seu 
desempenho energético seja melhorado, de 
forma a cumprir requisitos mínimos de 
desempenho energético, na medida em que 
tal seja possível do ponto de vista técnico, 
funcional e económico. Os 
Estados-Membros determinam  esses 
requisitos mínimos de desempenho 
energético em conformidade com o  artigo 
4.º. Os requisitos podem ser estabelecidos 
para o edifício renovado no seu conjunto 
ou para os sistemas ou componentes 
renovados quando estes façam parte de 
uma renovação a efectuar dentro de um 
prazo limitado, com o objectivo de 
melhorar o desempenho energético global 
do edifício ou suas partes.

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que, aquando da 
realização de obras de renovação 
importantes em edifícios, o seu 
desempenho energético seja melhorado, de 
forma a cumprir requisitos mínimos de 
desempenho energético, na medida em que 
tal seja possível do ponto de vista técnico, 
funcional e económico. Os 
Estados-Membros determinam  esses 
requisitos mínimos de desempenho 
energético em conformidade com o  artigo 
4.º. Os requisitos podem ser estabelecidos 
para o edifício renovado no seu conjunto e
para os sistemas renovados e os 
componentes da envolvente do edifício 
quando estes façam parte de uma 
renovação a efectuar dentro de um prazo 
limitado, com o objectivo de melhorar o 
desempenho energético global do edifício 
ou suas partes.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem igualmente estabelecer requisitos mínimos de desempenho 
energético para componentes da envolvente e sistemas técnicos dos edifícios a fim de garantir 
que qualquer modernização constitua uma oportunidade para melhorar o desempenho 
energético do edifício.
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Alteração 296
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que, aquando da 
realização de obras de renovação 
importantes em edifícios, o seu 
desempenho energético seja melhorado, de 
forma a cumprir requisitos mínimos de 
desempenho energético, na medida em que 
tal seja possível do ponto de vista técnico, 
funcional e económico. Os 
Estados-Membros determinam  esses 
requisitos mínimos de desempenho 
energético em conformidade com o  artigo 
4.º. Os requisitos podem ser estabelecidos 
para o edifício renovado no seu conjunto 
ou para os sistemas ou componentes 
renovados quando estes façam parte de 
uma renovação a efectuar dentro de um 
prazo limitado, com o objectivo de 
melhorar o desempenho energético global 
do edifício ou suas partes.

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que, aquando da 
realização de obras de renovação 
importantes em edifícios, o seu 
desempenho energético seja melhorado, de 
forma a cumprir requisitos mínimos de 
desempenho energético, na medida em que 
tal seja possível do ponto de vista técnico, 
funcional e económico. Os 
Estados-Membros determinam  esses 
requisitos mínimos de desempenho 
energético em conformidade com o  artigo 
4.º. Os requisitos podem ser estabelecidos 
para o edifício renovado no seu conjunto 
ou para os sistemas ou componentes 
renovados quando estes façam parte de 
uma renovação a efectuar dentro de um 
prazo limitado, com o objectivo de 
melhorar o desempenho energético global 
do edifício ou suas partes. Os 
Estados-Membros e a Comissão devem 
promover a investigação sobre materiais 
de isolamento, janelas e portas a fim de 
garantir que os mesmos estejam em 
harmonia com as necessidades e a 
herança estética dos edifícios.

Or. en

Alteração 297
Edit Herczog

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam as medidas Os Estados-Membros tomam as medidas 
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necessárias para assegurar que, aquando da 
realização de obras de renovação 
importantes em edifícios, o seu 
desempenho energético seja melhorado, de 
forma a cumprir requisitos mínimos de 
desempenho energético, na medida em que 
tal seja possível do ponto de vista técnico, 
funcional e económico. Os 
Estados-Membros determinam  esses 
requisitos mínimos de desempenho 
energético em conformidade com o  artigo 
4.º. Os requisitos podem ser estabelecidos 
para o edifício renovado no seu conjunto 
ou para os sistemas ou componentes 
renovados quando estes façam parte de 
uma renovação a efectuar dentro de um 
prazo limitado, com o objectivo de 
melhorar o desempenho energético global 
do edifício ou suas partes.

necessárias para assegurar que, aquando da 
realização de obras de renovação 
importantes em edifícios , o seu 
desempenho energético seja melhorado, de 
forma a cumprir requisitos mínimos de 
desempenho energético  , na medida em 
que tal seja possível do ponto de vista 
técnico, funcional e económico. Os 
Estados-Membros determinam  esses 
requisitos mínimos de desempenho 
energético em conformidade com o  artigo 
4.º. Os requisitos podem ser estabelecidos 
para o edifício renovado no seu conjunto 
ou para os sistemas ou componentes 
renovados quando estes façam parte de 
uma renovação a efectuar dentro de um 
prazo limitado, com o objectivo de
melhorar o desempenho energético global 
do edifício.

Or. en

Justificação

A aplicação desta decisão na actual EPBD está já a provocar problemas. O objectivo é a 
optimização do consumo global de energia do edifício, que apenas poder ser conseguida com 
uma abordagem holística. Ou seja, não há diferença entre os novos edifícios e os já 
existentes, quando se procede a grandes obras de renovação.

Alteração 298
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que, 
a partir de 1 de Janeiro de 2015, sempre 
que sejam planeadas grandes obras de 
renovação, seja estudada a viabilidade 
técnica, ambiental e económica dos 
seguintes sistemas alternativos:
a) sistemas descentralizados de 
fornecimento energético baseados em 
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energias renováveis;
b) co-geração;
c) sistemas urbanos ou colectivos de 
aquecimento ou arrefecimento, se 
existirem;
d) bombas de calor.
e) ventilação para recuperação de calor.

Or. en

Justificação

Deveria ser obrigatório para os Estados-Membros tomarem em consideração as tecnologias 
eficientes com uma rápida recuperação dos investimentos. Para 150 m2 em clima 
dinamarquês, a poupança anual líquida de energia é de aproximadamente 5.500 kWh de 
energia primária quando é utilizada a ventilação de recuperação de calor. Isto corresponde a 
aproximadamente 43% do consumo médio de energia.

Alteração 299
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem, em 
particular, fornecer os meios necessários 
para garantir, aos edifícios existentes 
ocupados por inquilinos sujeitos a 
pobreza energética residencial, o 
cumprimento dos requisitos mínimos de 
desempenho energético nos termos do 
artigo 4.º.

Or. en

Justificação

In its Opinion on “Towards a European Charter on the Rights of Energy Consumers” of May 
7th, 2008, ITRE called for action against “fuel poverty”. In the proposal for definition the 
term “residential energy poverty” is suggested instead of fuel poverty. Residential energy 
poverty is impacting citizens caused by the following factors:
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– Low energy performance of the home, e.g., caused by poor heating and/or cooling systems 
or lack of insulation.
– Low income.
– High energy prices.
Residential energy poverty is targeted towards citizens living in existing buildings. A 
particular effort should therefore be made help citizens subject to residential energy poverty 
to upgrade their buildings.

Alteração 300
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

O aquecimento e o arrefecimento 
adequados a partir de energias renováveis 
podem ser utilizados para melhorar um 
edifício a fim de responder aos requisitos 
mínimos de desempenho energético se 
estes não puderem se respeitados de uma 
forma exequível técnica, funcional e 
económica por outros meios estabelecidos 
nos termos do n.º 1. 

Or. en

Justificação

Se os requisitos mínimos de desempenho energético não podem ser respeitados de uma forma 
exequível técnica, ambiental ou económica com os meios definidos no n.º 1, a utilização 
adequada do aquecimento e do arrefecimento a partir de fontes de energia renováveis 
estabelecidas na Directiva "Energias renováveis" adoptada pelo Parlamento Europeu na sua 
sessão plenária de 17 de Dezembro de 2008 deve qualificar um edifício.

Na Dinamarca a utilização adequada de tecnologias renováveis – tais como bombas de calor 
e aquecimento urbano – pode qualificar um edifício com menor eficiência energética como 
respeitando os requisitos mínimos de desempenho energético.
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Alteração 301
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 8

Texto proposto pela Comissão Alteração

Sistemas técnicos dos edifícios Sistemas técnicos dos edifícios 
componentes dos edifícios

1. Os Estados-Membros estabelecem os 
requisitos mínimos de desempenho 
energético dos sistemas técnicos instalados 
nos edifícios. Estes requisitos são 
estabelecidos para os sistemas técnicos dos 
edifícios, e partes desses sistemas, que 
sejam novos ou objecto de substituição ou 
reabilitação.

1. Os Estados-Membros estabelecem os 
requisitos mínimos de desempenho 
energético com níveis óptimos de 
rentabilidade dos sistemas técnicos 
instalados nos edifícios e nos componentes 
dos edifícios. Estes requisitos são 
estabelecidos para os sistemas técnicos dos 
edifícios, e partes desses sistemas, que 
sejam novos ou objecto de substituição ou 
reabilitação e nos componentes dos 
edifícios e partes dos mesmos.

Abrangem, nomeadamente, os seguintes 
componentes:

Abrangem, nomeadamente mas não 
exclusivamente, os seguintes 
componentes:

a) caldeiras e outros geradores de calor de 
sistemas de aquecimento;

a) a) caldeiras e outros geradores de calor 
de sistemas de aquecimento, incluindo os 
sistemas urbanos ou colectivos de
aquecimento e arrefecimento;

b) esquentadores em sistemas de 
fornecimento de água quente;

b) esquentadores em sistemas de 
fornecimento de água quente;

c) unidade central de ar condicionado ou 
geradores de frio em sistemas de ar 
condicionado.

c) unidade central de ar condicionado ou 
geradores de frio em sistemas de ar 
condicionado.

c-A) iluminação instalada
c-B) componentes do edifício tal como 
definidos no n.º 5 do artigo 2.º 

2. Os requisitos mínimos de desempenho 
energético estabelecidos em conformidade 
com o n.º 1 devem ser coerentes com a 
legislação aplicável aos produtos que 
compõem o sistema e ter por base a 
correcta instalação dos produtos e um 
ajustamento e controlo adequados do 
sistema técnico do edifício. Estes requisitos 
devem, nomeadamente, assegurar um bom 

2. Os requisitos mínimos de desempenho 
energético estabelecidos em conformidade 
com o n.º 1 devem ser coerentes com 
qualquer legislação aplicável aos produtos 
que compõem o sistema e os componentes 
do edifício e ter por base a correcta 
instalação dos produtos e um ajustamento e 
controlo adequados do sistema técnico do 
edifício. No caso de sistemas técnicos de 



AM\772875PT.doc 61/114 PE421.132v02-00

PT

equilíbrio hidráulico dos sistemas de 
aquecimento da água e um 
dimensionamento e tipo adequados dos 
produtos utilizados para a instalação tendo 
em conta a utilização prevista do sistema 
técnico do edifício.

construção, estes requisitos devem, 
nomeadamente, assegurar um bom 
equilíbrio hidráulico dos sistemas de 
aquecimento da água e um 
dimensionamento e tipo adequados dos 
produtos utilizados para a instalação tendo 
em conta a utilização prevista do sistema 
técnico do edifício.

Or. en

Alteração 302
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto proposto pela Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem os 
requisitos mínimos de desempenho 
energético dos sistemas técnicos instalados 
nos edifícios. Estes requisitos são 
estabelecidos para os sistemas técnicos 
dos edifícios, e partes desses sistemas, que 
sejam novos ou objecto de substituição ou 
reabilitação.

1. Os Estados-Membros estabelecem os 
requisitos mínimos de desempenho 
energético dos sistemas técnicos instalados 
nos edifícios. Estes requisitos são 
coerentes com a legislação comunitária 
aplicável e abrangem, nomeadamente, os 
seguintes componentes:

Estes requisitos abrangem, nomeadamente, 
os seguintes componentes:

Or. en

Justificação

A directiva 2002/91/CE não deveria exigir aos Estados-Membros estabelecer requisitos 
específicos de desempenho para produtos, uma vez que estes são já abrangidos pela 
respectiva legislação (rotulagem, BED, produtos que consomem energia, …).  No entanto, é 
consensual que o texto EPBD pode incitar os Estados-Membros a reflectirem sobre se é 
necessário fixar níveis mais restritivos na instalação desde que a sua aplicação seja sujeita a 
uma avaliação individual da exequibilidade técnica, funcional e económica.
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Alteração 303
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 8 –n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem os 
requisitos mínimos de desempenho 
energético dos sistemas técnicos instalados 
nos edifícios. Estes requisitos são 
estabelecidos para os sistemas técnicos dos 
edifícios, e partes desses sistemas, que 
sejam novos ou objecto de substituição ou 
reabilitação.

Os Estados-Membros estabelecem os 
requisitos mínimos relativos ao
desempenho energético e à entrada em 
funcionamento dos sistemas técnicos 
instalados nos edifícios. Estes requisitos 
são estabelecidos para os sistemas técnicos 
dos edifícios, e partes desses sistemas, que 
sejam novos ou objecto de substituição ou 
reabilitação.

Or. de

Justificação

Deverão ser igualmente estabelecidos requisitos mínimos para a fase de entrada em 
funcionamento de instalações técnicas, a fim de assegurar uma regulação correcta das 
instalações e, deste modo, que seja plenamente explorado o potencial de poupança de energia 
de todos os sistemas técnicos.

Alteração 304
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 8 –n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem os 
requisitos mínimos de desempenho 
energético dos sistemas técnicos instalados 
nos edifícios. Estes requisitos são 
estabelecidos para os sistemas técnicos dos 
edifícios, e partes desses sistemas, que 
sejam novos ou objecto de substituição ou 
reabilitação.

1. Os Estados-Membros estabelecem os 
requisitos mínimos de desempenho 
energético e entrada em serviço dos 
sistemas técnicos instalados nos edifícios. 
Estes requisitos são estabelecidos para 
equipamentos operacionais, sistemas 
técnicos dos edifícios, e partes desses 
sistemas, que sejam novos ou objecto de 
substituição ou reabilitação.

Or. de
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Justificação

A alteração visa assegurar uma regulação correcta das instalações. Além disso, o isolamento 
das canalizações constitui uma possibilidade relativamente barata de poupar energia. 

Alteração 305
Adam Gierek

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) caldeiras e outros geradores de calor de 
sistemas de aquecimento;

a) caldeiras e outros geradores ou 
permutadores de calor de sistemas de 
aquecimento;

Or. pl

Justificação

A alteração visa clarificar as especificações dos sistemas técnicos.

Alteração 306
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) caldeiras e outros geradores de calor de 
sistemas de aquecimento;

a) a) caldeiras e outros geradores de calor 
de sistemas de aquecimento, incluindo os 
sistemas urbanos ou colectivos de 
aquecimento e arrefecimento;

Or. en

Justificação

A directiva 2002/91/CE não deveria exigir aos Estados-Membros estabelecer requisitos 
específicos de desempenho para produtos, uma vez que estes são já abrangidos pela 
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respectiva legislação (rotulagem, BED, produtos que consomem energia, …).  No entanto, é 
consensual que o texto EPBD pode incitar os Estados-Membros a reflectirem sobre se é 
necessário fixar níveis mais restritivos na instalação desde que a sua aplicação seja sujeita a 
uma avaliação individual da exequibilidade técnica, funcional e económica.

Alteração 307
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) canalizações.  

Or. de

Alteração 308
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Artigo 8 – n. º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) iluminação

Or. en

Alteração 309
Adam Gierek

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Sistemas de ventilação em conjunto 
com permutadores de calor e bombas de 
calor.
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Or. pl

Justificação

A alteração visa clarificar as especificações dos sistemas técnicos.

Alteração 310
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) canalizações.

Or. de

Justificação

A alteração visa assegurar uma regulação correcta das instalações. Além disso, o isolamento 
das canalizações constitui uma possibilidade relativamente barata de poupar energia. 

Alteração 311
Riitta Myller

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Sistemas de iluminação 

Or. fi
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Alteração 312
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

São estabelecidos requisitos para novos 
sistemas técnicos de substituição e 
reabilitação dos edifícios, e partes dos 
mesmos, e são aplicados na medida em 
que sejam exequíveis técnica, funcional e 
economicamente. Para tal, devem no 
mínimo ser tomados em consideração os 
seguintes factores: 
- obstáculos técnicos (por exemplo, 
grandes dificuldades de instalação, ou  
coexistência negativa de tecnologias 
diferentes)
- factores económicos (por exemplo, 
custos excessivamente elevados de 
instalação, ou fornecimento de energia 
economicamente inacessível 
- factores políticos (por exemplo, 
promoção de um único tipo específico de 
energia)

Or. en

Justificação

A directiva 2002/91/CE não deveria exigir aos Estados-Membros estabelecer requisitos 
específicos de desempenho para produtos, uma vez que estes são já abrangidos pela 
respectiva legislação (rotulagem, BED, produtos que consomem energia, …).  No entanto, é 
consensual que o texto EPBD pode incitar os Estados-Membros a reflectirem sobre se é 
necessário fixar níveis mais restritivos na instalação desde que a sua aplicação seja sujeita a 
uma avaliação individual da exequibilidade técnica, funcional e económica.
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Alteração 313
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Podem ser estabelecidos requisitos para os 
sistemas técnicos do edifício e as partes de 
sistemas instalados de novo, os instalados 
em substituição e os que são objecto de 
reabilitação, desde que sejam exequíveis 
do ponto de vista técnico, funcional e 
económico. Para o efeito, serão tidos em 
conta, pelo menos, os seguintes critérios:
- os obstáculos técnicos (por exemplo, 
grandes dificuldades de instalação ou  má 
coexistência de diferentes tecnologias);
- os factores económicos (por exemplo, 
custos excessivamente elevados de 
instalação ou impossibilidade económica 
do fornecimento de energia);
- factores políticos (por exemplo, 
promoção de um tipo específico de 
energia).

Or. en

Justificação

Podem ser estabelecidos requisitos para os sistemas técnicos do edifício e as partes de 
sistemas instalados de novo, os instalados em substituição e os que são objecto de 
reabilitação, desde que sejam exequíveis do ponto de vista técnico, funcional e económico. 

Alteração 314
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os requisitos mínimos de desempenho 2. Os requisitos mínimos de desempenho 
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energético estabelecidos em conformidade 
com o n.º 1 devem ser coerentes com a 
legislação aplicável aos produtos que 
compõem o sistema e ter por base a 
correcta instalação dos produtos e um 
ajustamento e controlo adequados do 
sistema técnico do edifício. Estes requisitos 
devem, nomeadamente, assegurar um bom 
equilíbrio hidráulico dos sistemas de 
aquecimento da água e um 
dimensionamento e tipo adequados dos 
produtos utilizados para a instalação tendo 
em conta a utilização prevista do sistema 
técnico do edifício.

energético estabelecidos em conformidade 
com o n.º 1 devem ser coerentes com a 
legislação aplicável aos produtos que 
compõem o sistema e ter por base a 
correcta instalação dos produtos e um 
ajustamento e controlo adequados do 
sistema técnico do edifício. Estes requisitos 
devem, nomeadamente, assegurar o 
ajustamento correcto das instalações 
técnicas aquando da entrada em serviço,
um bom equilíbrio hidráulico dos sistemas 
de aquecimento da água e um 
dimensionamento e tipo adequados dos 
produtos utilizados para a instalação tendo 
em conta a utilização prevista do sistema 
técnico do edifício.

Or. de

Justificação

Os sistemas técnicos de edifícios não fora, até à data, suficientemente tidos em conta na 
avaliação da eficiência energética total de edifícios. Por esse motivo, devem ser igualmente 
estabelecidos requisitos mínimos para a entrada em serviço de instalações técnicas, a fim de 
assegurar o ajustamento correcto das instalações e a exploração plena do potencial de 
poupança de energia.

Alteração 315
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os requisitos mínimos de desempenho 
energético estabelecidos em conformidade 
com o n.º 1 devem ser coerentes com a 
legislação aplicável aos produtos que 
compõem o sistema e ter por base a 
correcta instalação dos produtos e um 
ajustamento e controlo adequados do 
sistema técnico do edifício. Estes requisitos 
devem, nomeadamente, assegurar um bom 
equilíbrio hidráulico dos sistemas de 

2. Os requisitos mínimos de desempenho 
energético estabelecidos em conformidade 
com o n.º 1 devem ser coerentes com a 
legislação aplicável aos produtos que 
compõem o sistema, nomeadamente as 
disposições da Directiva 2009/.../CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
[relativa à criação de um quadro para 
definir os requisitos de concepção 
ecológica dos produtos relacionados com 
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aquecimento da água e um 
dimensionamento e tipo adequados dos 
produtos utilizados para a instalação tendo 
em conta a utilização prevista do sistema 
técnico do edifício.

o consumo de energia] e ter por base a 
correcta instalação dos produtos e um 
ajustamento e controlo adequados do 
sistema técnico do edifício.  Estes
requisitos devem, nomeadamente, 
assegurar o ajustamento correcto das 
instalações técnicas aquando da entrada 
em funcionamento, um bom equilíbrio 
hidráulico dos sistemas de aquecimento da 
água e um dimensionamento e tipo 
adequados dos produtos utilizados para a 
instalação tendo em conta a utilização 
prevista do sistema técnico do edifício.

Or. de

Justificação

A alteração visa assegurar o ajustamento correcto das instalações. Além disso, a directiva 
não deve levar à introdução de novas normas, pelo que é importante remeter para a directiva 
relativa à concepção ecológica.

Alteração 316
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os requisitos mínimos de desempenho 
energético estabelecidos em conformidade 
com o n.º 1 devem ser coerentes com a 
legislação aplicável aos produtos que 
compõem o sistema e ter por base a 
correcta instalação dos produtos e um 
ajustamento e controlo adequados do 
sistema técnico do edifício. Estes requisitos 
devem, nomeadamente, assegurar um bom 
equilíbrio hidráulico dos sistemas de 
aquecimento da água e um 
dimensionamento e tipo adequados dos 
produtos utilizados para a instalação tendo 
em conta a utilização prevista do sistema 
técnico do edifício.

2. Os requisitos mínimos de desempenho 
energético estabelecidos em conformidade 
com o n.º 1 devem ser coerentes com a 
legislação aplicável aos produtos que 
compõem o sistema e ter por base a 
correcta instalação dos produtos e um 
ajustamento e controlo adequados do 
sistema técnico do edifício. Estes requisitos 
devem, nomeadamente, assegurar um 
único sistema de controlo e um bom 
equilíbrio hidráulico dos sistemas de 
aquecimento da água e um 
dimensionamento e tipo adequados dos 
produtos utilizados para a instalação tendo 
em conta a utilização prevista do sistema 
técnico do edifício.
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Or. en

Justificação

Em muitos Estados-Membros os sistemas de aquecimento apenas podem ser ligados e 
desligados. A regulação do aquecimento processa-se abrindo janelas o que é oneroso e 
ineficiente em termos de energia. Um único sistema dos controlos técnicos, tais como 
aquecimento, arrefecimento, ventilação e iluminação deve ser incluído para poupar energia 
com um custo mínimo possível.

Alteração 317
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 2-A. Os Estados-Membros devem 
garantir a instalação de contadores 
inteligentes em todos os edifício, novos e 
renovados e sempre que um contador é 
substituído, e devem fomentar a 
instalação de sistemas de controlo activos, 
como os sistemas de automatização, 
controlo e monitorização, conforme o 
caso, a fim de garantir que os 
consumidores obtenham informações 
correctas sobre o seu consumo de 
energia; permitir um controlo altamente 
eficaz da relação consumo-tempo, 
efectuado manualmente e/ou através de 
sistemas de automatização do edifício e 
que sirva para fornecer dados tendo em 
vista a aplicação dos artigos 3, 4, 5 e 10, 
bem como do Anexo 1.

Or. en
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Alteração 318
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8-A
Sistemas de isolamento da envolvente do 

edifício
1. Os Estados-Membros estabelecem 
requisitos mínimos em matéria de 
desempenho energético para os sistemas 
de isolamento da envolvente do edifício, 
relativos, nomeadamente, aos seguintes 
elementos:
a) telhado;
b) sistemas de revestimento interno da 
envolvente do edifício, incluindo 
pavimentos e tectos; 
c) sistemas de revestimento exterior da 
envolvente do edifício;
d) janelas, apoios de janela e caixas de 
estores;
e) tratamento linear das pontes térmicas, 
nomeadamente na ligação placa-varanda, 
dos acrotérios e das ligações entre as 
fachadas, e dos elementos salientes.
2. Os requisitos mínimos previstos no n.º 1 
devem ser conformes com a legislação 
aplicável aos produtos que fazem parte do 
sistema e pressupõem a instalação 
correcta dos produtos. Esses requisitos 
garantem em especial perdas térmicas 
baixas ou nulas pela envolvente do 
edifício.

Or. fr

Justificação

É imposta aos Estados-Membros a obrigação de estabelecerem requisitos mínimos de 
desempenho energético para a instalação de novos sistemas de isolamento da envolvente dos 
edifícios ou para a substituição ou importante reabilitação dos sistemas existentes. Esses 
requisitos devem ser compatíveis com a legislação aplicável aos produtos que fazem parte do 
sistema e pressupor a instalação correcta dos produtos. O objectivo consiste em assegurar a 
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eficiência de todo o sistema. Além disso, a sua eficiência é primordial para garantir a maior 
eficiência possível dos sistemas técnicos nos edifícios. 
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Alteração 319
Markus Ferber

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Edifícios com um nível baixo ou nulo de 

emissões de dióxido de carbono e de
consumo de energia primária

1. Os Estados-Membros elaboram 
planos nacionais para aumentar o 
número de edifícios cujo nível de emissões 
de dióxido de carbono e de consumo de 
energia primária seja baixo ou nulo. 
Estabelecem objectivos para a 
percentagem mínima que estes edifícios 
devem representar em 2020 em relação ao 
número total de edifícios e em relação à 
área útil total.
São estabelecidos objectivos distintos 
para:
a) os edifícios residenciais novos e 
renovados;
b) os edifícios não residenciais novos e 
renovados;
c) os edifícios ocupados por autoridades 
públicas.
Os Estados-Membros estabelecem os 
objectivos referidos na alínea c) tendo em 
conta o papel de liderança que cabe às 
autoridades públicas no domínio do 
desempenho energético dos edifícios.
2. O plano nacional referido no n.º 1 deve 
incluir, nomeadamente, os seguintes 
elementos:
a) A definição pelos Estados-Membros 
dos edifícios cujo nível de emissões de 
dióxido de carbono e de consumo de 
energia primária é baixo ou nulo;
b) Objectivos intermédios expressos em 
termos percentuais que estes edifícios 
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devem representar em relação ao número 
total de edifícios e em relação à área útil 
total em 2015;
c) Informação sobre as medidas 
adoptadas para promover esses edifícios,
3. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão o mais tardar em 30 de Junho 
de 2011 os planos nacionais referidos no 
n.º 1 e transmitem à Comissão, de três em 
três anos, um relatório sobre os 
progressos na aplicação dos seus planos 
nacionais. Os planos nacionais e os 
relatórios sobre os progressos podem ser 
incluídos nos planos de acção de 
eficiência energética a que se refere o n.º 
2 do artigo 14.º da Directiva 2006/32/CE.
4. Os Estados-Membros estabelecem 
princípios comuns para definir os 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária é baixo ou nulo;
Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 2 do artigo 
21.º.
5. A Comissão publica um relatório sobre 
os progressos alcançados pelos Estados-
Membros no aumento do número de 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária é baixo ou nulo. Com base neste 
relatório, a Comissão desenvolve uma 
estratégia e, se necessário, propõe 
medidas para aumentar o número desses 
edifícios.

Or. de

Justificação

A construção de edifícios cujo nível de emissões de dióxido de carbono e de consumo de 
energia primária seja baixo ou nulo, indo assim para além das normas mínimas a estabelecer 
pelos Estados-Membros, só pode ter carácter voluntário. Por esse motivo, os 
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Estados-Membros não podem assumir compromissos voluntários para atingir, até 2020, uma 
determinada percentagem destes edifícios em relação ao número total de edifícios.  A 
regulamentação proposta no n.º 5 do artigo 9.º afigura-se ser um primeiro passo para a 
introdução de requisitos específicos da UE para edifícios com um consumo de energia baixo 
ou nulo (subsidiariedade). 

Alteração 320
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Edifícios com um nível baixo ou nulo de 
emissões de dióxido de carbono e de 

consumo de energia primária

Edifícios com consumo nulo líquido de 
energia  

1. Os Estados-Membros elaboram planos 
nacionais para aumentar o número de 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido
de carbono e de consumo de energia 
primária seja baixo ou nulo. Estabelecem 
objectivos para a percentagem mínima 
que estes edifícios devem representar em 
2020 em relação ao número total de 
edifícios e em relação à área útil total.

1. Os Estados-Membros elaboram planos 
nacionais para aumentar o número de 
edifícios com um consumo nulo de 
energia.

1-A. Em 2012 em caso de edifícios 
ocupados por autoridades públicas e 
outras em 2016, os Estados-Membros 
garantem que todos os novos edifícios 
terão um consumo nulo líquido de 
energia. 

São estabelecidos objectivos distintos 
para:

1-B. Os Estados-Membros estabelecem 
objectivos para 2015 e para 2020 a 
percentagem mínima de edifícios 
existentes que serão edifícios com de 
consumo nulo líquido de energia, 
calculados como uma percentagem em 
relação à área útil total. Os 
Estados-Membros estabelecem objectivos 
distintos para:

a) os edifícios residenciais novos e
renovados;

a) os edifícios residenciais; 
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b) os edifícios não residenciais novos e 
renovados;

b) os edifícios não residenciais; 

c) os edifícios ocupados por autoridades 
públicas.

c) os edifícios ocupados por autoridades 
públicas.

Os Estados-Membros estabelecem os 
objectivos referidos na alínea c) tendo em 
conta o papel de liderança que cabe às 
autoridades públicas no domínio do 
desempenho energético dos edifícios.

2. O plano nacional referido no n.º 1 deve 
incluir, nomeadamente, os seguintes 
elementos:

2. O plano nacional referido no n.º 1 deve 
incluir, nomeadamente, os seguintes 
elementos:

a) A definição pelos Estados-Membros dos 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária é baixo ou nulo;

a) A definição pelos Estados-Membros dos 
edifícios com um consumo nulo líquido de 
energia;

b) Objectivos intermédios expressos em 
termos percentuais que estes edifícios 
devem representar em relação ao número 
total de edifícios e em relação à área útil 
total em 2015;

b-A) Os detalhes dos requisitos 
estabelecidos pelos Estados-Membros no 
que respeita aos níveis mínimos de 
energia de fontes renováveis nos edifícios 
novos e nos edifícios existentes que sejam 
sujeitos a grandes obras de renovação, tal 
como previsto na Directiva 2008/xx/CE 
relativa à promoção da utilização de 
energia proveniente de fontes renováveis e 
nos artigos 6.º e 7.º da presente directiva;

c) Informação sobre as medidas adoptadas 
para promover esses edifícios.

c) Informação sobre as medidas adoptadas 
para promover esses edifícios.

c-A)  Programas nacionais, regionais ou 
locais, com vista a apoiar a elaboração de 
medidas em prol da eficiência energética, 
nomeadamente a concessão de incentivos 
fiscais, a disponibilização de instrumentos 
financeiros ou a redução do IVA.

3. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão o mais tardar em 30 de Junho de 

3. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão o mais tardar em 30 de Junho de 
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2011 os planos nacionais referidos no n.º 1 
e transmitem à Comissão, de três em três 
anos, um relatório sobre os progressos na 
aplicação dos seus planos nacionais. Os 
planos nacionais e os relatórios sobre os 
progressos podem ser incluídos nos planos 
de acção de eficiência energética a que se 
refere o n.º 2 do artigo 14.º da Directiva 
2006/32/CE.

2011 os planos nacionais referidos no n.º 1 
e transmitem à Comissão, de três em três 
anos, um relatório sobre os progressos na 
aplicação dos seus planos nacionais. Os 
planos nacionais e os relatórios sobre os 
progressos serão incluídos nos planos de 
acção de eficiência energética a que se 
refere o n.º 2 do artigo 14.º da Directiva 
2006/32/CE.

3-A. Num prazo de dois meses a contar da 
notificação de um plano nacional por um 
Estado-Membro, nos termos do n.º 3, a 
Comissão, no pleno respeito pelo 
princípio da subsidiariedade, pode rejeitar 
esse plano, ou qualquer aspecto do 
mesmo, se considerar que não cumpre 
todos os requisitos previstos no presente 
artigo. Neste caso, o Estado Membro deve 
propor alterações. Num prazo de um mês 
a contar da recepção das referidas 
propostas, a Comissão deverá dar a sua 
aprovação ou solicitar alterações 
específicas suplementares. A Comissão e 
os Estados-Membros em questão devem 
tomar todas as medidas apropriadas para 
que o plano nacional seja aprovado num 
prazo de cinco meses a contar da data da 
notificação inicial.  

4. Os Estados-Membros estabelecem 
princípios comuns para definir os 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária é baixo ou nulo;

Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, são aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 2 do artigo 
21.º.

5. A Comissão publica um relatório sobre 
os progressos alcançados pelos 
Estados-Membros no aumento do número 
de edifícios cujo nível de emissões de 
dióxido de carbono e de consumo de 
energia primária é baixo ou nulo. Com 

5. Em 2016, a Comissão publica um 
relatório sobre os progressos alcançados 
pelos Estados-Membros no aumento do 
número de edifícios com um consumo 
nulo líquido de energia. Com base neste 
relatório, a Comissão desenvolve uma 
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base neste relatório, a Comissão 
desenvolve uma estratégia e, se necessário, 
propõe medidas para aumentar o número 
desses edifícios.

estratégia e, se necessário, propõe medidas 
para aumentar o número desses edifícios.

Or. en

Justificação

Anualmente, os novos edifícios representam cerca de 1% do parque imobiliário.  Esta 
reduzida percentagem deveria representar as mais recentes tecnologias em termos de 
eficiência energética e de energias renováveis para garantir que os novos edifícios 
contribuem para atingir os seus objectivos de alterações climáticas e ficam menos 
dependentes da energia importada, onerosa e rara. É mais barato introduzir estas 
tecnologias durante a construção de raiz de um edifício.

Alteração 321
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Edifícios com um nível baixo ou nulo de 
emissões de dióxido de carbono e de 

consumo de energia primária

Edifícios com energia nula primária 
líquida e excedentes energéticos;

1. Os Estados-Membros elaboram planos 
nacionais para aumentar o número de 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária seja baixo ou nulo. Estabelecem 
objectivos para a percentagem mínima 
que estes edifícios devem representar em 
2020 em relação ao número total de 
edifícios e em relação à área útil total.

1. Os Estados-Membros elaboram planos 
nacionais para aumentar o número de 
edifícios que cumprem as normas de 
construção de energia nula primária 
líquida ou excedentes energéticos Exigem 
que todos os novos edifícios tenham pelo 
menos energia nula primária líquida o 
mais tardar até 2014.

Os Estados-Membros exigem que todos os 
novos edifícios bem como os existentes 
sejam sujeitos a grandes obras de 
renovação e estão ocupados por 
autoridades públicas cumpram pelo 
menos as normas de pelo menos energia 
nula primária líquida a partir de 2012 
tendo em conta o papel fundamental que 
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as autoridades públicas devem 
desempenhar no domínio do desempenho 
energético dos edifícios.

Os Estados-Membros estabelecem 
objectivos vinculativos para 2012, 2015 e 
2020 para edifícios com energia nula 
primária líquida ou excedentes 
energéticos como uma percentagem 
mínima do número total de edifícios 
relativamente ao total da área útil. Estes 
objectivos devem ser no mínimo de 30% 
até 2012 e de 50% até 2015.

São estabelecidos objectivos distintos para: São estabelecidos objectivos vinculativos 
distintos para:

a) os edifícios residenciais novos e 
renovados;

a) os edifícios residenciais existentes; 

b) os edifícios não residenciais novos e 
renovados;

b) os edifícios não residenciais existentes; 

c) os edifícios ocupados por autoridades 
públicas.

Os Estados-Membros estabelecem os 
objectivos referidos na alínea c) tendo em 
conta o papel de liderança que cabe às 
autoridades públicas no domínio do 
desempenho energético dos edifícios.

Os Estados-Membros garantem que todos 
os edifícios existentes que são sujeitos a 
grandes obras de renovação cumprem 
pelo menos as normas de energia nula 
primária líquida dos edifícios o mais 
tardar até 2018.

2. O plano nacional referido no n.º 1 deve 
incluir, nomeadamente, os seguintes 
elementos:

2. O plano nacional referido no n.º 1 deve 
incluir, nomeadamente, os seguintes 
elementos:

a) A definição pelos Estados-Membros dos 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária é baixo ou nulo;

a) A definição pelos Estados-Membros dos 
edifícios com um consumo zero líquido de 
energia e excedentes energéticos;

b) Objectivos intermédios expressos em 
termos percentuais que estes edifícios 
devem representar em relação ao número 
total de edifícios e em relação à área útil 
total em 2015;

b) Objectivos intermédios vinculativos tal 
como são especificados no n.º 1;

c) Informação sobre as medidas adoptadas c) visão global de todas as políticas e 
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para promover esses edifícios. medidas adoptadas para promover esses 
edifícios.

3. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão o mais tardar em 30 de Junho de 
2011 os planos nacionais referidos no n.º 1 
e transmitem à Comissão, de três em três 
anos, um relatório sobre os progressos na 
aplicação dos seus planos nacionais. Os 
planos nacionais e os relatórios sobre os 
progressos podem ser incluídos nos planos 
de acção de eficiência energética a que se 
refere o n.º 2 do artigo 14.º da Directiva 
2006/32/CE.

3. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão o mais tardar em 30 de Junho de 
2011 os planos nacionais referidos no n.º 1 
e transmitem à Comissão, de três em três 
anos, um relatório sobre os progressos na 
aplicação dos seus planos nacionais. Os 
planos nacionais e os relatórios sobre os 
progressos podem ser incluídos nos planos 
de acção de eficiência energética a que se 
refere o n.º 2 do artigo 14.º da Directiva 
2006/32/CE.

4. A Comissão estabelece princípios 
comuns para definir os edifícios cujo 
nível de emissões de dióxido de carbono e 
de consumo de energia primária é baixo 
ou nulo;

4. A Comissão define os edifícios com um 
consumo zero líquido de energia e 
excedentes energéticos pelo menos até 
2010. 

Essas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são aprovadas pelo procedimento 
de regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 21.º.

Essas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são aprovadas pelo procedimento 
de regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 21.º.

5. A Comissão publica um relatório sobre 
os progressos alcançados pelos 
Estados-Membros no aumento do número 
de edifícios cujo nível de emissões de 
dióxido de carbono e de consumo de 
energia primária é baixo ou nulo. Com 
base neste relatório, a Comissão 
desenvolve uma estratégia e, se 
necessário, propõe medidas para aumentar 
o número desses edifícios.

5. A Comissão publica um relatório sobre 
os progressos alcançados pelos 
Estados-Membros no aumento do número 
de edifícios com um consumo zero líquido 
de energia e excedentes energéticos até 31 
de Janeiro de 2012 pelo menos e, em 
seguida, de três em três anos.  Com base 
neste relatório, a Comissão desenvolve um 
plano de acção e, se necessário, propõe 
medidas para aumentar o número desses 
edifícios.

Or. en

Justificação

 Alguns Estados-Membros adoptaram já objectivos ambiciosos de edifícios com um 
desempenho elevado. Tendo em conta os benefícios económicos, laborais e ambientais 
associados, outros Estados-Membros deviam estabelecer objectivos similares.
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Alteração 322
Mechtild Rothe

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Edifícios com um nível baixo ou nulo de 
emissões de dióxido de carbono e de 

consumo de energia primária

Edifícios de energia positiva

1. Os Estados-Membros elaboram planos 
nacionais para aumentar o número de 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária seja baixo ou nulo. Estabelecem 
objectivos para a percentagem mínima que 
estes edifícios devem representar em 2020 
em relação ao número total de edifícios e 
em relação à área útil total.

1. Os Estados-Membros elaboram planos 
nacionais para aumentar o número de 
edifícios que cumprem as normas 
aplicáveis aos edifícios de energia 
positiva. Estabelecem um objectivo 
vinculativo para a percentagem mínima 
que estes edifícios devem representar em 
2020 em relação ao número total de 
edifícios e em relação à área útil total.

São estabelecidos objectivos distintos para: São estabelecidos objectivos vinculativos
distintos para:

a) os edifícios residenciais novos e 
renovados;

a) os edifícios residenciais novos e 
renovados;

b) os edifícios não residenciais novos e 
renovados;

b) os edifícios não residenciais novos e 
renovados;

c) os edifícios ocupados por autoridades 
públicas.

c) os edifícios ocupados por autoridades 
públicas.

Os Estados-Membros estabelecem os 
objectivos referidos na alínea c) tendo em 
conta o papel de liderança que cabe às 
autoridades públicas no domínio do 
desempenho energético dos edifícios.

Os Estados-Membros zelam por que, a 
partir de 2012, todos os edifícios novos e 
já existentes referidos na alínea c) que 
sejam sujeitos a importantes obras de 
renovação cumpram as normas aplicáveis 
aos edifícios de energia positiva, tendo em 
conta o papel de liderança que cabe às 
autoridades públicas no domínio do 
desempenho energético dos edifícios.

Os Estados-Membros exigem que, pelo 
menos até 2015, todos os edifícios novos 
cumpram as normas aplicáveis aos 
edifícios de energia positiva.
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Os Estados-Membros zelam por que, em 
2012, todos os edifícios já existentes que 
sejam sujeitos a importantes obras de 
renovação cumpram as normas aplicáveis 
aos edifícios de energia positiva.

2. O plano nacional referido no n.º 1 deve 
incluir, nomeadamente, os seguintes 
elementos:

2. O plano nacional referido no n.º 1 deve 
incluir, nomeadamente, os seguintes 
elementos:

a) A definição pelos Estados-Membros dos 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária é baixo ou nulo;

a) A definição pelos Estados-Membros dos 
edifícios de energia positiva;

b) Objectivos intermédios expressos em 
termos percentuais que estes edifícios 
devem representar em relação ao número 
total de edifícios e em relação à área útil 
total em 2015;

b) Objectivos intermédios vinculativos 
expressos em termos percentuais que estes 
edifícios devem representar em relação ao 
número total de edifícios e em relação à 
área útil total em 2015;

c) Informação sobre as medidas adoptadas 
para promover esses edifícios.

c) Uma síntese de todas as políticas e 
medidas adoptadas para promover esses 
edifícios.

3. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão o mais tardar em 30 de Junho de 
2011 os planos nacionais referidos no n.º 1 
e transmitem à Comissão, de três em três 
anos, um relatório sobre os progressos na 
aplicação dos seus planos nacionais. Os 
planos nacionais e os relatórios sobre os 
progressos podem ser incluídos nos planos 
de acção de eficiência energética a que se 
refere o n.º 2 do artigo 14.º da Directiva 
2006/32/CE.

3. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão o mais tardar em 30 de Junho de 
2011 os planos nacionais referidos no n.º 1 
e transmitem à Comissão, de três em três 
anos, um relatório sobre os progressos na 
aplicação dos seus planos nacionais. Os 
planos nacionais e os relatórios sobre os 
progressos podem ser incluídos nos planos 
de acção de eficiência energética a que se 
refere o n.º 2 do artigo 14.º da Directiva 
2006/32/CE.

4. Os Estados-Membros estabelecem 
princípios comuns para definir os 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária é baixo ou nulo;

4. A Comissão estabelece, até 2010, uma 
definição comum de edifícios de energia 
positiva.

Essas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são aprovadas pelo procedimento 
de regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 21.º.

Essas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são aprovadas pelo procedimento 
de regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 21.º.
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5. A Comissão publica um relatório sobre os 
progressos alcançados pelos Estados-Membros 
no aumento do número de edifícios cujo nível 
de emissões de dióxido de carbono e de 
consumo de energia primária é baixo ou nulo. 
Com base neste relatório, a Comissão 
desenvolve uma estratégia e, se necessário, 
propõe medidas para aumentar o número 
desses edifícios.

5. A Comissão publica um relatório sobre 
os progressos alcançados pelos Estados-
Membros no aumento do número de 
edifícios de energia positiva, o mais tardar 
em 31 de Janeiro de 2012 e, 
posteriormente, a intervalos de três anos.
Com base neste relatório, a Comissão 
desenvolve um plano de acção e, se 
necessário, propõe novas medidas para 
aumentar o número desses edifícios.

Or. en

Justificação

 Alguns Estados-Membros já adoptaram objectivos ambiciosos para edifícios com um 
elevado desempenho energético. Atendendo às vantagens daí decorrentes para a economia, o 
emprego e o ambiente, os outros Estados-Membros deviam fixar objectivos semelhantes. É, 
por isso, necessário um plano de acção claro para as tecnologias mais recentes e as normas 
mais elevadas.

Alteração 323
Riitta Myller

Proposta de directiva
Artigo 9 – Título

Texto da Comissão Alteração

Edifícios com um nível baixo ou nulo de 
emissões de dióxido de carbono e de 
consumo de energia primária

Edifícios com um nível baixo ou nulo de 
emissões de dióxido de carbono e de 
consumo de energia primária ou que 
produzam energia

Or. fi
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Alteração 324
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Edifícios com um nível baixo ou nulo de 
emissões de dióxido de carbono e de 
consumo de energia primária

Edifícios com um nível baixo ou nulo de 
emissões de dióxido de carbono e de 
consumo de energia primária e edifícios de 
energia positiva

Or. en

Justificação

Os edifícios de energia positiva, que produzem mais energia do que a que consomem, já são 
tecnicamente viáveis.

Alteração 325
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Edifícios com um nível baixo ou nulo de 
emissões de dióxido de carbono e de 
consumo de energia primária 

Edifícios com um nível baixo ou nulo de 
consumo de energia final  

Or. de

Justificação

Para o consumidor é decisivo o consumo de energia final - é só este que pode ler no 
contador, sendo irrelevante se, por exemplo, a electricidade foi produzida a partir de fontes 
renováveis ou de energia nuclear. O mesmo se aplica ao gás natural - que pode ser obtido a 
partir de resíduos. Os edifícios com um nível baixo de consumo de energia devem ser 
concebidos como tais, dado que os trabalhos necessários a posteriori são muito onerosos. 
Por isso, devem ser excluídos os edifícios renovados. Também não é possível indicar 
percentagens concretas, tal seria cair na economia planificada.
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Alteração 326
Riitta Myller

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros elaboram planos 
nacionais para aumentar o número de 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária seja baixo ou nulo. Estabelecem 
objectivos para a percentagem mínima que 
estes edifícios devem representar em 2020 
em relação ao número total de edifícios e 
em relação à área útil total.

1. Os Estados-Membros elaboram planos 
nacionais para aumentar o número de 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária seja baixo ou nulo ou que 
produzam energia. Estabelecem objectivos 
para a percentagem mínima que estes 
edifícios devem representar em 2020 em 
relação ao número total de edifícios e em 
relação à área útil total.

São estabelecidos objectivos distintos para: São estabelecidos objectivos distintos para:
a) os edifícios residenciais novos e 
renovados;

a) os edifícios residenciais novos e 
renovados;

b) os edifícios não residenciais novos e 
renovados;

b) os edifícios não residenciais novos e 
renovados;

c) os edifícios ocupados por autoridades 
públicas.

c) os edifícios ocupados por autoridades 
públicas.

Os Estados-Membros estabelecem os 
objectivos referidos na alínea c) tendo em 
conta o papel de liderança que cabe às 
autoridades públicas no domínio do 
desempenho energético dos edifícios.

Os Estados-Membros estabelecem os 
objectivos referidos na alínea c) tendo em 
conta o papel de liderança que cabe às 
autoridades públicas no domínio do 
desempenho energético dos edifícios.

2. O plano nacional referido no n.º 1 deve 
incluir, nomeadamente, os seguintes 
elementos:

2. O plano nacional referido no n.º 1 deve 
incluir, nomeadamente, os seguintes 
elementos:

a) A definição pelos Estados-Membros dos 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária é baixo ou nulo;

a) A definição pelos Estados-Membros dos 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária é baixo ou nulo ou que produzam 
energia;

b) Objectivos intermédios expressos em 
termos percentuais que estes edifícios 
devem representar em relação ao número 
total de edifícios e em relação à área útil 
total em 2015;

b) Objectivos intermédios expressos em 
termos percentuais que estes edifícios 
devem representar em relação ao número 
total de edifícios e em relação à área útil 
total em 2015;

c) Informação sobre as medidas adoptadas c) Informação sobre as medidas adoptadas 
para promover esses edifícios.



PE421.132v02-00 86/114 AM\772875PT.doc

PT

para promover esses edifícios.
3. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão o mais tardar em 30 de Junho de 
2011 os planos nacionais referidos no n.º 1 
e transmitem à Comissão, de três em três 
anos, um relatório sobre os progressos na 
aplicação dos seus planos nacionais. Os 
planos nacionais e os relatórios sobre os 
progressos podem ser incluídos nos planos 
de acção de eficiência energética a que se 
refere o n.º 2 do artigo 14.º da Directiva 
2006/32/CE.

3. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão o mais tardar em 30 de Junho de 
2011 os planos nacionais referidos no n.º 1 
e transmitem à Comissão, de três em três 
anos, um relatório sobre os progressos na 
aplicação dos seus planos nacionais. Os 
planos nacionais e os relatórios sobre os 
progressos podem ser incluídos nos planos 
de acção de eficiência energética a que se 
refere o n.º 2 do artigo 14.º da Directiva 
2006/32/CE.

4. Os Estados-Membros estabelecem 
princípios comuns para definir os edifícios 
cujo nível de emissões de dióxido de 
carbono e de consumo de energia primária 
é baixo ou nulo;

4. Os Estados-Membros estabelecem 
princípios comuns para definir os edifícios 
cujo nível de emissões de dióxido de 
carbono e de consumo de energia primária 
é baixo ou nulo ou que produzam energia;

Essas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são aprovadas pelo procedimento 
de regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 21.º.

Essas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são aprovadas pelo procedimento 
de regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 21.º.

5. A Comissão publica um relatório sobre 
os progressos alcançados pelos Estados-
Membros no aumento do número de 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária é baixo ou nulo. Com base neste 
relatório, a Comissão desenvolve uma 
estratégia e, se necessário, propõe medidas 
para aumentar o número desses edifícios.

5. A Comissão publica um relatório sobre 
os progressos alcançados pelos Estados-
Membros no aumento do número de 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária é baixo ou nulo ou que produzam 
energia. Com base neste relatório, a 
Comissão desenvolve uma estratégia e, se 
necessário, propõe medidas para aumentar 
o número desses edifícios.

Or. fi

Alteração 327
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros elaboram planos 
nacionais para aumentar o número de 1. Os Estados-Membros elaboram planos 
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edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária seja baixo ou nulo. Estabelecem 
objectivos para a percentagem mínima 
que estes edifícios devem representar em 
2020 em relação ao número total de 
edifícios e em relação à área útil total.

nacionais para aumentar o número de 
edifícios cujo nível de consumo de energia 
final seja baixo ou nulo.

São estabelecidos objectivos distintos para: São estabelecidos objectivos distintos e
não vinculativos para:

a) os edifícios residenciais novos e 
renovados;

a) os edifícios residenciais novos;

b) os edifícios não residenciais novos e 
renovados;

b) os edifícios não residenciais novos;

c) os edifícios ocupados por autoridades 
públicas.

c) os edifícios ocupados por autoridades 
públicas.

Os Estados-Membros estabelecem os 
objectivos referidos na alínea c) tendo em 
conta o papel de liderança que cabe às 
autoridades públicas no domínio do 
desempenho energético dos edifícios.

Or. de

Justificação

Para o consumidor é decisivo o consumo de energia final - é só este que pode ler no 
contador, sendo irrelevante se, por exemplo, a electricidade foi produzida a partir de fontes 
renováveis ou de energia nuclear. O mesmo se aplica ao gás natural - que pode ser obtido a 
partir de resíduos. Os edifícios com um nível baixo de consumo de energia devem ser 
concebidos como tais, dado que os trabalhos necessários a posteriori são muito onerosos. 
Por isso, devem ser excluídos os edifícios renovados. Também não é possível indicar 
percentagens concretas, tal seria cair na economia planificada.

Alteração 328
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros elaboram planos 
nacionais para aumentar o número de 

1. Os Estados-Membros elaboram planos 
nacionais para aumentar o número de 
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edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária seja baixo ou nulo. Estabelecem 
objectivos para a percentagem mínima que 
estes edifícios devem representar em 2020 
em relação ao número total de edifícios e 
em relação à área útil total.

edifícios novos cujo nível de emissões de 
dióxido de carbono e de consumo de 
energia primária seja baixo ou nulo ou de 
edifícios já existentes cujo nível de 
emissões de dióxido de carbono e de 
consumo de energia primária seja baixo 
ou, se possível, nulo. Para os edifícios 
novos, os Estados-Membros estabelecem 
normas de construção que imponham um 
nível nulo de emissões de dióxido de 
carbono e de consumo de energia 
primária. Para os edifícios existentes, 
estabelecem objectivos para a percentagem 
mínima que estes edifícios devem 
representar em 2020 em relação ao número 
total de edifícios e em relação à área útil 
total.

Or. en

Justificação

A construção de todos os edifícios novos de modo a permitir que o nível de emissões de 
dióxido de carbono e o consumo de energia primária seja baixo ou nulo contribuirá para 
acelerar a melhoria do desempenho energético dos edifícios.

Alteração 329
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros elaboram planos 
nacionais para aumentar o número de 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária seja baixo ou nulo. Estabelecem 
objectivos para a percentagem mínima que 
estes edifícios devem representar em 2020 
em relação ao número total de edifícios e 
em relação à área útil total.

1. Os Estados-Membros elaboram planos 
nacionais para aumentar o número de 
edifícios de energia positiva e de edifícios
cujo nível de emissões de dióxido de 
carbono e de consumo de energia primária 
seja baixo ou nulo. Estabelecem objectivos 
para a percentagem mínima que estes 
edifícios devem representar em 2020 em 
relação ao número total de edifícios e em 
relação à área útil total.
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Or. en

Alteração 330
Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros elaboram planos 
nacionais para aumentar o número de 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária seja baixo ou nulo. Estabelecem 
objectivos para a percentagem mínima que 
estes edifícios devem representar em 2020 
em relação ao número total de edifícios e 
em relação à área útil total.

1. Os Estados-Membros elaboram planos 
nacionais para aumentar o número de 
edifícios e de bairros ecológicos cujo nível 
de emissões de dióxido de carbono e de 
consumo de energia primária seja baixo ou 
nulo. Estabelecem objectivos para a 
percentagem mínima que estes edifícios 
devem representar em 2020 em relação ao 
número total de edifícios e em relação à 
área útil total.

Or. fr

Justificação

O objectivo da presente alteração é facilitar a emergência de bairros ecológicos. Com efeito, 
a nível local é possível desenvolver sinergias entre os sectores a fim de utilizar o melhor 
possível os recursos disponíveis – biomassa, geotermia, utilização de calor de produção 
eléctrica (co-geração), calor fatal da indústria, por exemplo – e promover edifícios com 
baixo consumo de energia primária.

Alteração 331
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de alcançar o objectivo de dispor de 
edifícios novos e de edifícios reabilitados 
que satisfaçam os requisitos de eficiência 
energética, os planos nacionais deverão 
prever:
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- incentivos volumétricos sob a forma de 
"créditos" susceptíveis de transferência 
concedidos aos construtores para  
aumentar os volumes de construção, que 
deverão ser utilizados em edifícios 
construídos de novo e situados na mesma 
zona;
- no caso de edifícios históricos,  
incentivos mais importantes que os  
previstos para os novos edifícios ou para 
os edifícios já existentes;
- criação de um mecanismo que preveja a 
emissão de certificados susceptíveis de 
transferência em benefício dos gestores de 
edifícios, para uma gestão que permita 
alcançar e manter determinados níveis de 
poupança de energia. Em contrapartida, o 
gestor de um edifício que não consiga 
alcançar e manter determinados níveis de 
eficiência energética será obrigado a 
adquirir certificados no mercado;
- redução das despesas de urbanização;
- procedimentos de licenciamento  
acelerados e simplificados para as 
práticas de construção relativas a edifícios 
ou áreas que prevejam adoptar medidas 
de poupança energética;
- redução da imposição sobre bens 
imóveis.

Or. it

Justificação

Os planos nacionais devem determinar medidas destinadas a alcançar, quer para os novos 
edifícios, quer para os edifícios objecto de reabilitação, objectivos que satisfaçam os 
requisitos de eficiência energética.



AM\772875PT.doc 91/114 PE421.132v02-00

PT

Alteração 332
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) os sítios industrias. 

Or. it

Justificação

Na Europa, subsistem muitos edifícios industriais obsoletos. Os Estados-Membros deveriam 
incentivar o seu abandono e demolição a fim de adquirir novos espaços com uma elevada 
eficiência energética.

Alteração 333
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Relativamente à alínea c-A) os Estados-
Membros deveriam proporcionar 
incentivos para o abandono de edifícios 
industriais obsoletos de proprietários 
privados e/ou públicos interessados em 
transferir a sua actividade para novos 
estabelecimentos com uma elevada 
eficiência energética, identificando 
distritos e pólos adequados (pelas suas 
infra-estruturas e/ou presença de 
serviços) para acolher estas instalações de 
produção renovadas. Os Estados-
Membros devem igualmente indicar quais 
são as zonas e pólos terciários, produtivos 
e comerciais onde será mais oportuno 
concentrar a construção de edifícios com 
necessidades energéticas reduzidas.

Or. it
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Justificação

Na Europa, subsistem muitos edifícios industriais obsoletos. Os Estados-Membros deveriam 
incentivar o seu abandono e demolição a fim de adquirir novos espaços com uma elevada 
eficiência energética.

Alteração 334
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros exigem que os seus 
próprios edifícios e os edifícios das 
autoridades públicas ou semi-públicas 
sejam usados como projectos de 
demonstração da eficiência energética e 
do recurso a fontes de energia renováveis 
e, a partir de 2012, aplicam a estes 
edifícios as normas relativas aos edifícios 
de energia positiva.

Or. en

Alteração 335
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A partir de 2012, os Estados-Membros 
promovem activamente a aplicação aos 
novos edifícios das normas relativas aos 
edifícios de energia positiva.
A partir de 2015, os Estados-Membros 
fixam, para os edifícios que sejam sujeitos 
a importantes obras de renovação, a 
percentagem da procura de energia que 
deve ser coberta por fontes de energia 
renováveis.
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Or. en

Alteração 336
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O plano nacional referido no n.º 1 deve 
incluir, nomeadamente, os seguintes 
elementos:

2. O plano nacional referido no n.º 1 deve 
incluir, nomeadamente, os seguintes 
elementos:

a) A definição pelos Estados-Membros dos 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária é baixo ou nulo;

a) A definição pelos Estados-Membros dos 
edifícios cujo nível de consumo de energia
final é baixo ou nulo;

b) Objectivos intermédios expressos em 
termos percentuais que estes edifícios 
devem representar em relação ao número 
total de edifícios e em relação à área útil 
total em 2015;

c) Informação sobre as medidas adoptadas 
para promover esses edifícios.

c) Informação sobre as medidas adoptadas 
para promover esses edifícios.

Or. de

Justificação

Para o consumidor é decisivo o consumo de energia final - é só este que pode ler no 
contador, sendo irrelevante se, por exemplo, a electricidade foi produzida a partir de fontes 
renováveis ou de energia nuclear. O mesmo se aplica ao gás natural - que pode ser obtido a 
partir de resíduos. Os edifícios com um nível baixo de consumo de energia devem ser 
concebidos como tais, dado que os trabalhos necessários a posteriori são muito onerosos. 
Por isso, devem ser excluídos os edifícios renovados. Também não é possível indicar dados 
concretos em percentagem, tal seria cair na economia planificada.
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Alteração 337
Alyn Smith

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O plano nacional referido no n.º 1 deve 
incluir, nomeadamente, os seguintes 
elementos:

2. Os Estados-Membros elaboram com as 
autoridades locais e regionais pertinentes 
o plano nacional referido no n.º 1, o qual
deve incluir, nomeadamente, os seguintes 
elementos:

Or. en

Justificação

É necessário associar as autoridades locais e regionais.

Alteração 338
Eluned Morgan

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O plano nacional referido no n.º 1 deve 
incluir, nomeadamente, os seguintes 
elementos:

2. O plano nacional referido no n.º 1 deve 
implicar a consulta de organismos do 
sector público e de outras partes 
interessadas e incluir, nomeadamente, os 
seguintes elementos:

Or. en

Justificação

A transparência e uma consulta apropriada são essenciais para assegurar o êxito do papel de 
liderança desempenhado pelo sector público, que a versão reformulada da proposta de 
directiva procura garantir.  Os intervenientes dispõem de informações em primeira-mão e 
dos conhecimentos necessários para avaliar a viabilidade técnica das medidas programadas 
e podem apresentar valiosas sugestões sobre a forma como melhorar de forma mais eficaz e 
a longo prazo o desempenho energético dos edifícios.
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Alteração 339
Roberts Zīle

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O plano nacional referido no n.º 1 deve 
incluir, nomeadamente, os seguintes 
elementos:

2. O plano nacional referido no n.º 1 deve 
ser elaborado em colaboração com as 
autoridades locais e regionais e incluir, 
nomeadamente, os seguintes elementos:

Or. en

Justificação

Tendo em conta o papel específico a desempenhar pelas autoridades locais e regionais no 
desenvolvimento destes edifícios, deve ser prevista na directiva a associação das mesmas à 
elaboração dos planos nacionais .

Alteração 340
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A definição pelos Estados-Membros 
dos edifícios cujo nível de emissões de 
dióxido de carbono e de consumo de 
energia primária é baixo ou nulo;

Suprimido

Or. en

Justificação

De acordo com a avaliação de impacto da Comissão, as definições e os métodos de cálculo 
para os edifícios com emissões de dióxido de carbono baixas ou nulas diferem bastante entre 
Estados-Membros da UE. O estabelecimento de definições comuns poderia contribuir para 
acelerar a aplicação, em toda a UE, de normas de construção para edifícios com um nível 
baixo de consumo de energia e de emissões de dióxido de carbono.
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Alteração 341
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A definição pelos Estados-Membros dos 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária é baixo ou nulo;

a) A definição pelos Estados-Membros dos 
edifícios de energia positiva e dos edifícios 
cujo nível de emissões de dióxido de 
carbono e de consumo de energia primária 
é baixo ou nulo;

Or. en

Alteração 342
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Informações geográficas a nível 
nacional e regional sobre as instalações 
existentes localmente que utilizam fontes 
de energia renováveis que equipam os 
edifícios ou estão nestes integradas;

Or. en

Alteração 343
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 9 – n. º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Informações sobre a percentagem de 
edifícios públicos e semi-públicos que 
cumprem as normas em matéria de 
excedentes de energia e dos edifícios 
públicos e semi-públicos cujo nível de 
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emissões de dióxido de carbono e de 
consumo de energia primária seja baixo 
ou nulo.

Or. en

Alteração 344
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão o mais tardar em 30 de Junho de 
2011 os planos nacionais referidos no n.º 1 
e transmitem à Comissão, de três em três 
anos, um relatório sobre os progressos na 
aplicação dos seus planos nacionais. Os 
planos nacionais e os relatórios sobre os 
progressos podem ser incluídos nos planos 
de acção de eficiência energética a que se 
refere o n.º 2 do artigo 14.º da Directiva 
2006/32/CE.

3. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão o mais tardar em 30 de Junho de 
2011 os planos nacionais referidos no n.º 1 
e transmitem à Comissão, de três em três 
anos, um relatório sobre os progressos na 
aplicação dos seus planos nacionais. Os 
planos nacionais e os relatórios sobre os 
progressos podem ser incluídos nos planos 
de acção de eficiência energética a que se 
refere o n.º 2 do artigo 14.º da Directiva 
2006/32/CE. Num prazo de três meses a 
contar da notificação de um plano 
nacional por um Estado-Membro, a 
Comissão pode exigir que o Estado-
Membro em causa apresente um plano 
modificado, se o plano existente não 
contiver todas as disposições necessárias. 
Nesse caso, o Estado-Membro propõe 
alterações que devem ser aceites pela 
Comissão antes de o plano ser aprovado.

Or. en
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Alteração 345
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão o mais tardar em 30 de Junho de 
2011 os planos nacionais referidos no n.º 1 
e transmitem à Comissão, de três em três 
anos, um relatório sobre os progressos na
aplicação dos seus planos nacionais. Os 
planos nacionais e os relatórios sobre os 
progressos podem ser incluídos nos planos 
de acção de eficiência energética a que se 
refere o n.º 2 do artigo 14.º da Directiva 
2006/32/CE.

3. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão o mais tardar em 30 de Junho de 
2011 os planos nacionais referidos no n.º 1 
e transmitem à Comissão, de cinco em 
cinco anos, um relatório sobre os 
progressos na aplicação dos seus planos 
nacionais. Os planos nacionais e os 
relatórios sobre os progressos podem ser 
incluídos 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. de

Justificação

A obrigação de apresentar relatórios de cinco em cinco anos é suficiente.

Alteração 346
Paul Rübig

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros estabelecem 
princípios comuns para definir os edifícios 
cujo nível de emissões de dióxido de 
carbono e de consumo de energia primária 
é baixo ou nulo;

4. Os Estados-Membros estabelecem 
definições comuns para os edifícios cujo 
nível de emissões de dióxido de carbono e 
de consumo de energia primária é baixo ou 
nulo;

Or. en

Justificação

De acordo com a avaliação de impacto da Comissão, as definições e os métodos de cálculo 
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para os edifícios com um nível baixo ou nulo de consumo de energia primária e de emissões 
de dióxido de carbono diferem bastante entre Estados-Membros da UE. O estabelecimento de 
definições comuns poderia contribuir para acelerar a aplicação, em toda a UE, de normas de 
construção para edifícios com um nível baixo de consumo de energia e de emissões de 
dióxido de carbono.

Alteração 347
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros estabelecem 
princípios comuns para definir os edifícios 
cujo nível de emissões de dióxido de 
carbono e de consumo de energia primária 
é baixo ou nulo;

4. Os Estados-Membros estabelecem 
princípios comuns para definir os edifícios 
de energia positiva e os edifícios cujo nível 
de emissões de dióxido de carbono e de 
consumo de energia primária é baixo ou 
nulo;

Or. en

Alteração 348
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 9 –n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros estabelecem
princípios comuns para definir os edifícios 
cujo nível de emissões de dióxido de 
carbono e de consumo de energia primária
é baixo ou nulo;

4. A Comissão estabelece princípios 
comuns para definir os edifícios cujo nível 
de consumo de energia final é baixo ou 
nulo;

Or. de

Justificação

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

Alteração 349
Dominique Vlasto

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O indicador numérico de emissões de CO2
é calculado em conformidade com o 
disposto no Anexo I.

Or. fr

Justificação

Para manter a coerência e apresentar definições harmonizadas desses edifícios, é importante 
ter em conta um indicador numérico único de emissão de CO2, como o mencionado no Anexo 
1.

Alteração 350
Anni Podimata

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão publica um relatório sobre 
os progressos alcançados pelos Estados-
Membros no aumento do número de 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia 
primária é baixo ou nulo. Com base neste 
relatório, a Comissão desenvolve uma 
estratégia e, se necessário, propõe medidas 
para aumentar o número desses edifícios.

5. A Comissão publica um relatório sobre 
os progressos alcançados pelos Estados-
Membros no aumento do número de 
edifícios de energia positiva e de edifícios 
cujo nível de emissões de dióxido de 
carbono e de consumo de energia primária 
é baixo ou nulo. Com base neste relatório, 
a Comissão desenvolve uma estratégia e, se 
necessário, propõe medidas para aumentar 
o número desses edifícios.

Or. en
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Alteração 351
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão publica um relatório sobre 
os progressos alcançados pelos Estados-
Membros no aumento do número de 
edifícios cujo nível de emissões de dióxido 
de carbono e de consumo de energia
primária é baixo ou nulo. Com base neste 
relatório, a Comissão desenvolve uma 
estratégia e, se necessário, propõe medidas 
para aumentar o número desses edifícios.

5. A Comissão publica um relatório sobre 
os progressos alcançados pelos Estados-
Membros no aumento do número de 
edifícios cujo nível de consumo de energia
final é baixo ou nulo. Com base neste 
relatório, a Comissão desenvolve uma 
estratégia e, se necessário, propõe medidas 
para aumentar o número desses edifícios.

Or. de

Justificação

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

Alteração 352
Adam Gierek

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão autoriza os 
Estados-Membros que disponham de 
recursos não utilizados do Fundo de 
Coesão e que tenham utilizado na íntegra 
os fundos do FEDER que lhes foram 
atribuídos, incluindo os reservados à 
habitação, a transferir uma parte desses 
recursos estruturais não utilizados para as 
regiões, com vista a investimentos na 
renovação de edifícios que cumpram os 
requisitos de eficiência energética e que 
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permitam utilizar melhor as energias 
renováveis na habitação.

Or. pl

Justificação

Os fundos do FEDER foram distribuídos a regiões específicas e a sua utilização está bastante 
avançada, ao contrário dos fundos estruturais - que se destinam, nomeadamente, a criar 
melhores condições em matéria de coesão ecológica e de infra-estruturas na Europa. A 
renovação e modernização térmica das habitações é totalmente compatível com as acções 
favoráveis ao ambiente desejadas em todos os Estados-Membros.

Alteração 353
Claude Turmes

Proposta de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Apoio financeiro

1. Até 30 de Junho de 2009, a Comissão 
apresenta propostas adequadas para a 
criação de mecanismos financeiros 
destinados a apoiar a aplicação dos 
requisitos estabelecidos nos artigos 5.º a 
9.º. Estas propostas incluem:
a) A afectação do montante da dotação do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional que pode ser utilizado para 
apoiar investimentos em matéria de 
eficiência energética e energias 
renováveis, nos termos do artigo 7.º do 
Regulamento (CE) n.º 1080/2006. Este 
montante corresponde a, pelo menos, 15% 
da dotação total;
b) Um alargamento da elegibilidade dos 
projectos nos domínios da eficiência 
energética e das energias renováveis para
participação do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional – pelo menos 
de modo a que todos os Estados-Membros 
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sejam elegíveis para a atribuição de 
financiamentos para melhorar a 
eficiência energética e as energias 
renováveis destinadas à habitação;
c) A utilização de outros fundos 
comunitários para apoiar acções de 
investigação e desenvolvimento e 
campanhas de informação e formação 
relacionados com a eficiência energética;
d) A utilização parcial do apoio financeiro 
previsto no plano de relançamento da
economia da UE, em particular no 
Regulamento (CE) n.º xx/xxxx do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece um programa de concessão de 
apoio financeiro comunitário a projectos 
no domínio da energia para o 
relançamento da economia, a fim de criar 
um sistema de garantia de empréstimos a 
baixas taxas de juro, dotado de milhares 
de milhões de euros, para a eficiência 
energética e as energias renováveis, 
nomeadamente no sector da construção; 
e) A utilização do programa Energia 
Inteligente - Europa para criar, em 
particular através da assistência técnica, 
as estruturas de conhecimento 
necessárias, especialmente a nível das 
cidades e regiões europeias;
f) A criação, pela Comissão Europeia, 
pelo Banco Europeu de Investimento e, se 
apropriado, pelos Estados-Membros, de 
um Fundo para a Eficiência Energética e 
as Energias Renováveis (FEEER), com o 
intuito de mobilizar, até 2020, mais 
fundos públicos e investimento privado 
para projectos de média e pequena escala 
no domínio da eficiência energética e das 
energias renováveis a realizar pelos 
Estados-Membros para efeitos de 
aplicação da presente directiva;
e) A redução ou abolição do IVA sobre os 
serviços e produtos relacionados com a 
melhoria da eficiência energética dos 
edifícios e os serviços e produtos no 
domínio das energias renováveis. 
2. Os Estados-Membros aplicam um ou 
vários dos mecanismos de apoio 
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financeiro.
3. São previstos incentivos financeiros ou 
fiscais para apoiar a execução das 
recomendações incluídas no certificado 
de desempenho energético.

Or. en

Justificação

É indispensável indicar a fonte de financiamento dos investimentos necessários nos edifícios.

Alteração 354
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Apoio financeiro

1. Até 30 de Junho de 2010, a Comissão 
apresenta propostas adequadas para a 
criação de mecanismos financeiros 
destinados a apoiar a aplicação dos 
requisitos estabelecidos nos artigos 5.º a 
9.º. Estas propostas incluem:
a) Um aumento do montante máximo da 
dotação do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional que pode ser 
utilizado para apoiar os investimentos em 
matéria de eficiência energética, 
incluindo o aquecimento e o 
arrefecimento urbanos, e energias 
renováveis, nos termos do artigo 7.º do 
Regulamento (CE) n.º 1080/2006. Este 
limite máximo é aumentado para, pelo 
menos, 15% da dotação total;
b) Um alargamento da elegibilidade dos 
projectos nos domínios da eficiência 
energética, incluindo sistemas urbanos de 
aquecimento e arrefecimento, e das 
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energias renováveis para participação do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional – pelo menos de modo a que 
todos os Estados-Membros sejam elegíveis 
para a atribuição de financiamentos para 
melhorar a eficiência energética e as 
energias renováveis destinadas à 
habitação;
c) A utilização parcial de outros fundos 
comunitários para apoiar acções de 
investigação e desenvolvimento e 
campanhas de informação ou formação 
em matéria de eficiência energética;
d) A criação, pela Comissão Europeia, 
pelo Banco Europeu de Investimento e 
pelos Estados-Membros, de um Fundo 
para a Eficiência Energética e as 
Energias Renováveis, com o intuito de 
mobilizar, até 2020, fundos públicos e 
investimento privado para projectos no 
domínio da eficiência energética e das 
energias renováveis implementados pelos 
Estados-Membros para efeitos de 
aplicação da presente directiva;
e) A redução do IVA para serviços e 
produtos relacionados com a melhoria da 
eficiência energética dos edifícios.
2. Os Estados-Membros aplicam um ou 
vários dos mecanismos de apoio 
financeiro enumerados no Anexo V. Os 
certificados de desempenho energético 
referidos no artigo 10.º indicam quais os 
mecanismos disponíveis para financiar a 
implementação das recomendações 
relativas a melhorias economicamente 
rentáveis a introduzir no desempenho 
energético do edifício em questão.
3. São previstos incentivos financeiros ou 
fiscais para apoiar a execução das 
recomendações incluídas no certificado 
de desempenho energético.
4. A fim de cumprir os requisitos referidos 
nos n.ºs 1 e 2, a Comissão e os 
Estados-Membros adoptam medidas 
destinadas, nomeadamente, a apoiar os 
investimentos em melhorias da eficiência 
energética das pessoas em risco de 
pobreza energética, incluindo contratos de 
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desempenho energético.

Or. en

Justificação

No artigo relativo ao apoio financeiro, é necessário incluir uma referência específica aos 
sistemas urbanos de aquecimento e arrefecimento, os quais desempenharão um papel 
estratégico no desenvolvimento de edifícios mais eficientes sob o ponto de vista dos recursos.

Alteração 355
Norbert Glante

Proposta de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Apoio financeiro

1. Até 30 de Junho de 2010, a Comissão 
apresenta propostas adequadas para a 
criação de mecanismos financeiros 
destinados a apoiar a aplicação dos 
requisitos estabelecidos nos artigos 5.º a 
9.º. Estas propostas incluem:
a) Um aumento do montante máximo da 
dotação do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional que pode ser 
utilizado para apoiar os investimentos em 
matéria de eficiência energética, 
incluindo os sistemas urbanos de 
aquecimento e arrefecimento, e as 
energias renováveis, nos termos do artigo 
7.º do Regulamento (CE) n.º 1080/2006. 
Este limite máximo é aumentado para, 
pelo menos, 15% da dotação total;
b) Um alargamento da elegibilidade dos 
projectos nos domínios da eficiência 
energética, incluindo sistemas urbanos de 
aquecimento e arrefecimento, e das 
energias renováveis para participação do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional – pelo menos de modo a que 
todos os Estados-Membros sejam elegíveis 
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para a atribuição de financiamentos para 
melhorar a eficiência energética e as 
energias renováveis destinadas à 
habitação;
c) A utilização de outros fundos 
comunitários para apoiar acções de 
investigação e desenvolvimento e 
campanhas de informação ou formação 
em matéria de eficiência energética; 
d) A criação, pela Comissão Europeia, 
pelo Banco Europeu de Investimento e 
pelos Estados-Membros, de um Fundo 
para a Eficiência Energética e as 
Energias Renováveis, com o intuito de 
mobilizar, até 2020, fundos públicos e 
investimento privado para projectos no 
domínio da eficiência energética e das 
energias renováveis implementados pelos 
Estados-Membros para efeitos de 
aplicação da presente directiva;
e) A redução do IVA para serviços e 
produtos relacionados com a melhoria da 
eficiência energética dos edifícios.
2. Os Estados-Membros aplicam um ou 
vários dos mecanismos de apoio 
financeiro enumerados no Anexo V. Os 
certificados de desempenho energético 
referidos no artigo 10.º indicam quais os 
mecanismos disponíveis para financiar a 
implementação das recomendações 
relativas a melhorias economicamente 
rentáveis a introduzir no desempenho 
energético do edifício em questão.
3. São previstos incentivos financeiros ou 
fiscais para apoiar a execução das 
recomendações incluídas no certificado 
de desempenho energético.
4. A fim de cumprir os requisitos referidos 
nos n.ºs 1 e 2, a Comissão e os 
Estados-Membros adoptam medidas 
destinadas, nomeadamente, a apoiar os 
investimentos em melhorias da eficiência 
energética das pessoas em risco de 
pobreza energética, incluindo contratos de 
desempenho energético.

Or. xm
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Justificação

Embora se apoie o novo artigo proposto pela relatora, o texto das alíneas a) e b) do artigo 
1.º devem fazer referência aos sistemas urbanos de aquecimento e arrefecimento, os quais 
desempenham um importante papel no desenvolvimento dos edifícios com boa eficiência 
energética.

Alteração 356
Britta Thomsen

Proposta de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Apoio financeiro

1. Até 30 de Junho de 2010, a Comissão 
apresenta propostas adequadas para a 
criação de mecanismos financeiros 
destinados a apoiar a aplicação dos 
requisitos estabelecidos nos artigos 5.º a 
9.º. Estas propostas incluem:
a) Um aumento do montante máximo da 
dotação do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional que pode ser 
utilizado em apoio dos investimentos em 
matéria de eficiência energética e 
energias renováveis nos termos do artigo 
7.º do Regulamento (CE) n.º 1080/2006. 
Este limite máximo é aumentado para, 
pelo menos, 15% da dotação total;
b) Um alargamento da elegibilidade dos 
projectos nos domínios da eficiência 
energética e das energias renováveis para 
participação do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional – pelo menos 
de modo a que todos os Estados-Membros 
sejam elegíveis para a atribuição de 
financiamentos para melhorar a 
eficiência energética e as energias 
renováveis destinadas à habitação;
c) A utilização de outros fundos 
comunitários para apoiar as acções de 
investigação e desenvolvimento e as 
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campanhas de informação e formação 
relacionadas com a eficiência energética;
d) A criação, pela Comissão Europeia, 
pelo Banco Europeu de Investimento e 
pelos Estados-Membros, de um Fundo 
para a Eficiência Energética e as 
Energias Renováveis, com o intuito de 
mobilizar, até 2020, fundos públicos e 
investimento privado para projectos no 
domínio da eficiência energética e das 
energias renováveis implementados pelos 
Estados-Membros para efeitos de 
aplicação da presente directiva;
e) A redução do IVA para serviços e 
produtos relacionados com a melhoria da 
eficiência energética dos edifícios.
2.  Os Estados-Membros aplicam um ou 
vários dos mecanismos de apoio 
financeiro enumerados no Anexo V. Os 
certificados de desempenho energético 
referidos no artigo 10.º indicam quais os 
mecanismos disponíveis para financiar a 
implementação das recomendações 
relativas a melhorias economicamente 
rentáveis a introduzir no desempenho 
energético do edifício em questão.
3. São previstos incentivos financeiros ou 
fiscais para apoiar a execução das 
recomendações incluídas no certificado 
de desempenho energético.
4. A fim de cumprir os requisitos referidos 
nos n.ºs 1 e 2, a Comissão e os 
Estados-Membros adoptam medidas 
destinadas, nomeadamente, a apoiar os 
investimentos em melhorias da eficiência 
energética das pessoas em risco de 
pobreza energética residencial, incluindo 
contratos de desempenho energético.

Or. en

Justificação

Recomenda-se a utilização da expressão "pobreza energética residencial" em vez de "pobreza 
energética" para evitar qualquer confusão com a falta de acesso às infra-estruturas de 
energia, que é por vezes denominada pobreza energética.
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Alteração 357
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Apoio financeiro

1. Até 30 de Junho de 2010, a Comissão 
apresenta propostas adequadas para a 
criação de mecanismos financeiros 
destinados a apoiar a aplicação dos 
requisitos estabelecidos nos artigos 5.º a 
9.º. Estas propostas incluem:
a) Um aumento do montante máximo da 
dotação do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional que pode ser 
utilizado em apoio dos investimentos em 
matéria de eficiência energética e 
energias renováveis nos termos do artigo 
7.º do Regulamento (CE) n.º 1080/2006. 
Este limite máximo é aumentado para, 
pelo menos, 15% da dotação total;
b) Um alargamento da elegibilidade dos 
projectos nos domínios da eficiência 
energética e das energias renováveis para 
participação do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional – pelo menos 
de modo a que todos os Estados-Membros 
sejam elegíveis para a atribuição de 
financiamentos para melhorar a 
eficiência energética e as energias 
renováveis destinadas à habitação;
c) A utilização de outros fundos 
comunitários para apoiar acções de 
investigação e desenvolvimento e 
campanhas de informação e formação 
relacionados com a eficiência energética;
d) Um aumento das possibilidades de 
acesso a empréstimos do Banco Europeu 
de Investimento, incluindo uma redução 
do limite mínimo de 25 milhões de euros 
para esses empréstimos, com o intuito de 
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mobilizar fundos públicos e investimento 
privado para projectos no domínio da 
eficiência energética e das energias 
renováveis implementados pelos 
Estados-Membros para efeitos de 
aplicação da presente directiva;
e) A redução do IVA sobre os serviços e 
produtos relacionados com a melhoria da 
eficiência energética dos edifícios e os 
serviços e produtos no domínio das 
energias renováveis, a fim de promover 
uma utilização acrescida das energias 
renováveis nos edifícios.
2. Os Estados-Membros aplicam um ou 
vários dos mecanismos de apoio 
financeiro, de acordo com o procedimento 
previsto no Anexo V. Os certificados de 
desempenho energético referidos no 
artigo 10.º indicam quais os mecanismos 
disponíveis para financiar a 
implementação das recomendações 
relativas a melhorias economicamente 
rentáveis a introduzir no desempenho 
energético do edifício em questão.
3. São previstos incentivos financeiros ou 
fiscais para apoiar a execução das 
recomendações incluídas no certificado 
de desempenho energético.
4. A fim de cumprir os requisitos referidos 
nos n.ºs 1 e 2, a Comissão e os 
Estados-Membros adoptam medidas 
destinadas, nomeadamente, a apoiar os 
investimentos em melhorias da eficiência 
energética das pessoas em risco de 
pobreza energética, incluindo contratos de 
desempenho energético.

Or. en

Justificação

Os objectivos bastantes ambiciosos desta directiva exigem apoio financeiro tanto da UE 
como dos próprios Estados-Membros. Contudo, deve caber aos Estados-Membros decidir 
quais são os mecanismos financeiros que podem utilizar e quais são os mais eficazes no seu 
caso.
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Alteração 358
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Incentivos financeiros e intervenção 

no mercado
1. Os Estados-Membros elaboram 
relatórios nacionais sobre os incentivos 
financeiros e fiscais adoptados a nível 
nacional e subnacional para promover a 
melhoria da eficiência energética tanto de 
edifícios novos como de edifícios 
existentes. Estes relatórios devem conter 
planos para o futuro desenvolvimento 
desses incentivos.
2. Os Estados-Membros elaboram 
relatórios nacionais sobre os obstáculos 
jurídicos e de mercado ao investimento na 
eficiência energética dos edifícios novos e 
existentes. Estes relatórios nacionais são 
acompanhados de informações 
pormenorizadas sobre as medidas 
aplicadas pelos Estados-Membros para 
reduzir esses obstáculos.
3. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão os relatórios nacionais 
referidos nos n.ºs 1 e 2, incluindo-os nos 
planos de acção de eficiência energética a 
que se refere o n.º 2 do artigo 14.º da 
Directiva 2006/32/CE.  Posteriormente, 
transmitem os seus planos nacionais à 
Comissão a intervalos de três anos.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem informar a Comissão sobre os esforços que empreendem para 
lutar contra os obstáculos do mercado, aumentando os incentivos financeiros e fiscais a favor 
de proprietários de habitação própria e inquilinos para a realização de obras de renovação 
em edifícios existentes, a fim de aumentar a sua eficiência energética, ou para novos edifícios 
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com boa eficiência energética.

Alteração 359
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A 
Eliminação de entraves ao mercado

1. Os Estados-Membros elaboram planos 
nacionais com vista à eliminação de 
entraves na legislação nacional relativa à 
construção, ao arrendamento e à 
protecção do património histórico, assim 
como à criação de incentivos para 
investimentos de reforço da eficiência 
energética em edifícios novos e existentes.
2. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão, o mais tardar em 30 de Junho 
de 2011, os planos nacionais referidos no 
n.º 1 e apresentam à Comissão, de três em 
três anos, um relatório sobre os 
progressos na aplicação dos seus planos 
nacionais. Os planos nacionais e os 
relatórios sobre os progressos podem ser 
incluídos 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. de

Justificação

Os Estados-Membros devem ser convidados a criar incentivos financeiros adicionais, por 
exemplo, no direito fiscal e a eliminar entraves existentes na legislação nacional relativa à 
construção, ao arrendamento e à protecção do património histórico. Tal aplica-se, por 
exemplo, a requisitos para uma modernização que se destine a poupar energia e a requisitos 
de modernização existentes para imóveis protegidos.
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Alteração 360
Herbert Reul

Proposta de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Eliminação de entraves ao mercado

1. Os Estados-Membros elaboram planos 
nacionais com vista à eliminação de 
entraves na legislação nacional relativa à
construção, ao arrendamento e à 
protecção do património histórico, assim 
como à criação de incentivos para 
investimentos de reforço da eficiência 
energética em edifícios novos e existentes.
2. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão, o mais tardar em 30 de Junho 
de 2011, os planos nacionais referidos no 
n.º 1 e apresentam à Comissão, de cinco 
em cinco anos, um relatório sobre os 
progressos na aplicação dos seus planos 
nacionais. Os planos nacionais e os 
relatórios sobre os progressos podem ser 
incluídos 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. de

Justificação

Assegura-se, deste modo, que os Estados-Membros possam aprender uns com os outros e 
proceder ao intercâmbio de experiências sobre o êxito dos seus sistemas de incentivo. Tendo 
em conta os longos períodos de planificação e execução, é suficiente a apresentação de 
relatórios de cinco em cinco anos. Além disso, importa identificar e eliminar entraves ao 
mercado.
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