
CM\766293PT.doc PE419.953v01-00
Tradução externa

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão dos Assuntos Jurídicos

3.2.2009

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(0007/2009)

Assunto: Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao 
desempenho energético dos edifícios (reformulação)
(COM(2008)780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

Em obediência ao preceituado no Acordo Interinstitucional, de 28 de Novembro de 2001, para 
um recurso mais estruturado à técnica de reformulação dos actos jurídicos1, todas as propostas 
de reformulação apresentadas pela Comissão são analisadas por um Grupo Consultivo, 
constituído pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão.

Submete-se à atenção dos Senhores Deputados, em anexo, o parecer do Grupo Consultivo 
sobre a proposta referida em epígrafe.

Em princípio, a Comissão dos Assuntos Jurídicos pronunciar-se-á sobre este texto numa 
próxima reunião.

DIRECÇÃO-GERAL
POLÍTICAS INTERNAS DA UNIÃO

Anexo

                                               
1 JO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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Anexo

GRUPO CONSULTIVO
DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

Bruxelas, 27 de Janeiro de 2009

PARECER

À ATENÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
DO CONSELHO
DA COMISSÃO

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao desempenho 
energético dos edifícios 
COM(2008)780 de 13.11.2008 – 2008/0223(COD)

Atento o Acordo Interinstitucional, de 28 de Novembro de 2001, para um recurso mais 
estruturado à técnica de reformulação dos actos jurídicos, em particular o ponto 9, o Grupo 
Consultivo, composto pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão, efectuou duas reuniões, em 26 de Novembro e 4 de Dezembro de 2008, 
nomeadamente para examinar a proposta referida em epígrafe, apresentada pela Comissão.

Nas reuniões em referência1, a análise da proposta de directiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho pela qual se procede à reformulação da Directiva 2002/91/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, relativa ao desempenho energético dos 
edifícios, levou o Grupo Consultivo a verificar, de comum acordo, o seguinte:

1) As partes do texto da proposta de reformulação a seguir indicadas deveriam ter sido 
identificadas com o sombreado cinzento que se utiliza habitualmente para assinalar alterações 
substantivas:

- no considerando 6, a expressão "mais de" (assinalada com dois traços) e a palavra
"aproximadamente" (apresentada entre setas de adaptação);

- no considerando 9, o período final "A metodologia para o cálculo do desempenho 
energético não deve basear-se só na estação do ano em que é necessário aquecimento mas 
abranger também o desempenho energético anual do edifício." (apresentado entre setas de 
adaptação);

                                               
1 O Grupo Consultivo dispôs da versão linguística inglesa, que é a versão linguística original do diploma em 
análise.
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- no considerando 10, o primeiro parágrafo "Os Estados-Membros devem estabelecer 
requisitos mínimos para o desempenho energético dos edifícios. Tais requisitos devem ser 
estabelecidos tendo em vista alcançar o equilíbrio óptimo em termos de rentabilidade entre 
os investimentos efectuados e os custos de energia economizados ao longo do ciclo de vida do 
edifício." (apresentado entre setas de adaptação);

- no considerando 13, a parte do texto assinalada com dois traços entre a primeira e a segunda 
frase e com a seguinte redacção "As boas práticas deverão, neste contexto, orientar-se para a 
melhor utilização possível de factores relevantes para reforçar o desempenho energético.", 
bem como a parte do texto a seguir ao segundo período e igualmente assinalada com dois 
traços ("Essa avaliação pode ser efectuada pelos Estados-Membros, através de um estudo 
que resultará numa lista de medidas de conservação da energia, para condições médias do 
mercado local, que satisfaçam critérios de rentabilidade económica. Antes do arranque da 
construção, poderão ser necessários estudos específicos caso a medida, ou medidas, sejam 
consideradas viáveis");
- no considerando 18, a parte do texto assinalada com dois traços antes do primeiro período e 
com a seguinte redacção "O processo de certificação pode ser apoiado por programas com o 
objectivo de facilitar um acesso equitativo ao aumento do desempenho energético, ou 
baseado em acordos entre organizações de partes interessadas e um organismo designado 
pelo Estado-Membro ou realizado por empresas de serviços de energia que concordem em se 
comprometer na realização dos investimentos identificados. Estes regimes devem ser
supervisados e acompanhados pelos Estados-Membros, que deverão igualmente facilitar o 
recurso a sistemas de incentivo. Na medida do possível, o certificado deve descrever a 
situação efectiva do desempenho energético do edifício, podendo ser revisto nesse sentido.";

- a parte do texto assinalada com dois traços a seguir ao n.º 5 do artigo 11.º e com a seguinte 
redacção "O objectivo dos certificados limita-se ao fornecimento de informação, e quaisquer 
efeitos desses certificados em termos de procedimentos legais ou outros são decididos 
segundo as normas nacionais.";

- a parte do texto assinalada com dois traços a seguir ao n.º 2 do artigo 12.º e com a seguinte 
redacção "Também pode ser claramente afixada a gama de temperaturas interiores 
recomendadas e a verificada e, se for caso disso, outros factores climáticos relevantes.";
- no n.º 1 do artigo 13.º, a expressão "dos sistemas de aquecimento com", que foi inserida 
antes da palavra "caldeiras";
- no Anexo I, a frase " Estas características poderão também incluir a estanquidade ao ar;", 
que aparece entre os textos das alíneas a) e b) do ponto 3 e que foi assinalada com dois traços.
2) As partes do texto reformulado a seguir indicadas correspondem a partes do texto da
Directiva 2002/91/CE actualmente em vigor, ao qual parece não ter sido proposta qualquer 
alteração, e não deviam por isso ter sido assinaladas com sombreado cinzento:

- n.º 1, segundo parágrafo, do artigo 4.º;
- n.º 2, alínea d), do artigo 4.º;

- n.º 5 do artigo 10.º;
- n.º  7 do artigo 10.º;

- artigo 25.º.
3) No artigo 20.º, segundo parágrafo, o aditamento das palavras iniciais "Essas medidas " 
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constitui uma adaptação ao texto actual do artigo 13.º, segundo parágrafo, da Directiva
2002/91/CE, e deveria ter sido identificado mediante a utilização de marcadores de adaptação 
adequados.

A análise efectuada permitiu, assim, ao Grupo Consultivo concluir, de comum acordo, que a 
proposta em apreço não contém alterações de fundo para além das identificadas como tal na 
proposta ou no presente parecer. O Grupo Consultivo verificou ainda que, no que respeita à 
codificação das disposições inalteradas do acto precedente, juntamente com as alterações 
introduzidas, a proposta se cinge à codificação pura e simples do acto existente, sem 
alterações substantivas.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Jurisconsulto Jurisconsulto Director-Geral


