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PR_COD_Recastingam

Legenda dos símbolos utilizados

* : Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I : Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II : Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a 
posição comum
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento 
para rejeitar ou alterar a posição comum

*** : Parecer favorável
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento, 
excepto nos casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 
161.º e 300.º do Tratado CE e no artigo 7.º do 
Tratado UE

***I : Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II : Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a 
posição comum
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento 
para rejeitar ou alterar a posição comum

***III : Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria  dos votos expressos para aprovar o 
projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta 
pela Comissão).

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas 
simultaneamente a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, 
as partes transcritas de uma disposição existente que o Parlamento 
pretende alterar, sem que a Comissão o tenha feito, são assinaladas 
a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos são 
evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de itálico sem 
negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por 
exemplo, elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada 
versão linguística). Estas sugestões de correcção ficam 
subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao 
desempenho energético dos edifícios (reformulação)
(COM(2008)0780 – C6-0413-2008 – 2008/0223(COD))

(Processo de co-decisão – reformulação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0780),

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 1 do artigo 175º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0413/-2008),

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 28 de Novembro de 2001 para um recurso 
mais estruturado à técnica de reformulação dos actos jurídicos1,

– Tendo em conta a carta que a Comissão dos Assuntos Jurídicos endereçou à Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, em 3 de Fevereiro de 2009, nos termos do n.º 3 do 
artigo 80.º-A do seu Regimento,

– Tendo em conta os artigos 80.º e 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A6-0000/2009),

A. Considerando que o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão concluiu, no seu parecer, que a proposta em apreço não contém 
alterações de fundo para além das nela identificadas como tal e que, no que respeita à 
codificação das disposições inalteradas dos actos anteriores com as referidas alterações, a 
proposta se cinge à codificação pura e simples dos textos existentes, sem modificações 
substanciais,

1. Aprova a proposta da Comissão, na redacção resultante da adaptação às recomendações 
do Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão, com as alterações que se seguem;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

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

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) Dado o impacto que, a longo prazo, os 
edifícios têm  em termos de consumo de 
energia, os novos edifícios deverão 
cumprir requisitos mínimos de 
desempenho energético, adaptados às 
condições climáticas locais. Como a 
aplicação de sistemas alternativos de 
fornecimento de energia não está, em geral, 
aproveitada no seu máximo potencial, 
justifica-se uma avaliação da viabilidade 
técnica, ambiental e económica desses 
sistemas, independentemente das 
dimensões do edifício, no caso dos 
edifícios novos e dos edifícios que sejam 
sujeitos a grandes obras de renovação, 
bem como aquando da modernização dos 
sistemas de aquecimento urbano com 
vista a melhorar a eficiência energética 
ou a aumentar a utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis.

Or. en

Justificação

A viabilidade técnica, ambiental e económica de sistemas alternativos de fornecimento de 
energia justifica-se no caso dos edifícios novos e dos edifícios que sejam sujeitos a grandes 
obras de renovação, bem como aquando da modernização dos sistemas de aquecimento 
urbano com vista a melhorar a eficiência energética ou a aumentar a utilização de energia 
proveniente de fontes renováveis.

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) São necessárias medidas para 
aumentar o número de edifícios que não só 

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

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

Or. en

Justificação

Desenvolvimento de uma metodologia comum para definir os edifícios cujas emissões de 
dióxido de carbono e cujo consumo de energia primária são baixos ou nulos. A Comissão 
deve apresentar, até 30 de Junho de 2010, propostas legislativas com vista a estabelecer essa 
metodologia comum, tendo em conta as condições meteorológicas regionais e a criação de 
um Fundo para a Eficiência Energética e as Energias Renováveis com vista a apoiar o 
aumento gradual da percentagem de novos edifícios que cumprem essas normas.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Para que os requisitos mínimos de 
desempenho energético dos edifícios cujas 
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emissões de dióxido de carbono e cujo 
consumo de energia primária são baixos 
ou nulos se revelem eficazes, é necessário 
conciliá-los com um apoio financeiro 
adequado às autoridades públicas, às 
empresas e aos proprietários de habitação 
própria. A Comissão deve apresentar 
outras propostas legislativas nesta 
matéria, em particular no que diz respeito 
às modalidades de aplicação do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e 
à redução do IVA para os produtos e 
serviços relacionados com a eficiência 
energética. Os Estados-Membros devem 
ser incentivados a desenvolver programas 
nacionais de apoio à introdução de 
medidas de eficiência energética.

Or. en

Justificação

É necessário prestar assistência financeira adequada às empresas e aos proprietários de 
habitação própria, em especial no tocante à utilização do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e à redução do IVA para os produtos e serviços relacionados com 
a eficiência energética. Os Estados-Membros devem ser incentivados a desenvolver 
programas nacionais de apoio à introdução de medidas de eficiência energética.

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

(17) Os potenciais compradores e 
inquilinos de um edifício ou suas partes 
deveriam receber, através do certificado de 
desempenho energético, informações 
correctas sobre o desempenho energético 
do edifício e conselhos práticos sobre a 
forma de o melhorar. O certificado deveria 
também informar sobre o impacto real dos 
sistemas de aquecimento e arrefecimento 
nas necessidades energéticas do edifício, 
no seu consumo de energia primária e nas 
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emissões de dióxido de carbono. emissões de dióxido de carbono. Os 
proprietários dos edifícios devem ter a 
possibilidade de requerer uma 
certificação ou de obter um certificado 
actualizado a qualquer momento e não 
apenas quando os edifícios são 
arrendados, vendidos ou renovados.

Or. en

Justificação

Deveria ser possível obter um certificado de desempenho energético mediante pedido e não 
apenas quando um edifício ou parte do mesmo é arrendado, renovado ou vendido.

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

As autoridades públicas devem dar o exemplo aplicando as recomendações incluídas nos 
certificados de desempenho energético.  Para este efeito e para que as autoridades públicas 
se tornem precursoras na melhoria da eficiência energética, os Estados-Membros devem 
incorporar nos seus planos nacionais medidas de apoio às autoridades públicas. Ao 
desenvolverem os seus planos nacionais, os Estados-Membros devem consultar os 
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representantes das autoridades locais e regionais.

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

(18) Os edifícios ocupados por autoridades 
públicas  e os edifícios frequentemente 
visitados pelo público oferecem uma 
oportunidade de  dar o exemplo mostrando 
que são tomadas  na devida conta as 
considerações ambientais e energéticas, 
pelo que esses edifícios  devem ser 
regularmente sujeitos à certificação 
energética. A divulgação ao público de 
informação sobre desempenho energético 
deve ser reforçada, mediante uma exibição 
clara dos certificados energéticos. A 
Comissão deve criar um rótulo comum a 
nível europeu que identifique "o edifício 
mais eficiente em termos energéticos", a 
ser afixado em posição de destaque nos 
edifícios que satisfaçam os requisitos 
mínimos de desempenho energético e 
apliquem as recomendações incluídas no 
certificado de desempenho energético.

Or. en

Justificação

A fim de fomentar os requisitos mínimos de desempenho energético, a Comissão deve criar 
um rótulo comum a nível europeu que identifique "o edifício mais eficiente em termos 
energéticos", a ser afixado em posição de destaque nos edifícios que satisfaçam os requisitos 
mínimos de desempenho energético e apliquem as recomendações incluídas no certificado de 
desempenho energético.
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Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

É necessário haver um reconhecimento mútuo dos certificados de desempenho energético.  O 
conteúdo do certificado deve ser legível e compreensível tanto para o proprietário como para 
o inquilino, para que possam cumprir as recomendações nele contidas.

Alteração 8

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A inspecção  regular dos sistemas de 
aquecimento e de  ar condicionado por 
pessoal qualificado contribui para manter 
estes dispositivos correctamente regulados, 
de acordo com as suas especificações, de 
forma a garantir o seu funcionamento 

(20) A inspecção  regular dos sistemas de 
aquecimento e de  ar condicionado por 
pessoal qualificado contribui para manter 
estes dispositivos correctamente regulados, 
de acordo com as suas especificações, de 
forma a garantir o seu funcionamento 
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optimizado nas perspectivas do ambiente, 
da segurança e da energia. É pertinente 
uma avaliação independente de todo o 
sistema  de aquecimento e de ar 
condicionado a intervalos regulares durante 
o seu ciclo de vida, em especial antes da 
sua substituição ou modernização.

optimizado nas perspectivas do ambiente, 
da segurança e da energia. É pertinente 
uma avaliação independente de todo o 
sistema  de aquecimento e de ar 
condicionado a intervalos regulares durante 
o seu ciclo de vida, em especial antes da 
sua substituição ou modernização. De 
forma a minimizar a sobrecarga 
administrativa para os proprietários de 
habitação própria e os inquilinos, os 
Estados-Membros devem garantir que 
todos os certificados de desempenho 
energético incluem uma inspecção dos 
sistemas de aquecimento e de ar 
condicionado e que os dois sistemas são, 
na medida do possível, inspeccionados 
simultaneamente.

Or. en

Justificação

É importante minimizar os encargos administrativos para os proprietários de edifícios e os 
inquilinos.

Alteração 9

Proposta de directiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) O papel das autoridades locais e 
regionais é crucial para garantir o êxito 
da implementação da presente directiva. 
Os seus representantes devem ser 
consultados a respeito de todos os 
aspectos da sua aplicação a nível nacional 
ou regional. Os urbanistas locais e os 
inspectores dos edifícios devem receber 
uma orientação e os recursos adequados 
que lhes permitam dar corpo a todas as 
medidas necessárias.

Or. en
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Justificação

O papel das autoridades locais e regionais é crucial para garantir o êxito da implementação 
da presente directiva. Os seus representantes devem ser consultados a respeito de todos os 
aspectos da sua aplicação a nível nacional ou regional. Os urbanistas locais e os inspectores 
dos edifícios devem receber uma orientação e os recursos adequados que lhes permitam dar 
corpo a todas as medidas necessárias.

Alteração 10

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A Comissão deve estabelecer métodos de cálculo dos níveis óptimos de rentabilidade dos 
requisitos mínimos de desempenho energético e normas mínimas comuns para definir os 
edifícios cujas emissões de dióxido de carbono e cujo consumo de energia primária são 
baixos ou nulos, tendo em consideração as condições meteorológicas regionais habituais e as 
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evoluções previstas para essas condições ao longo do tempo

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A)"edifício novo", um edifício, cuja 
licença de construção foi atribuída após a
entrada em vigor da presente directiva; 

Or. en

Justificação

Atendendo ao facto de que a construção de um edifício demorar meses ou até anos, é 
necessária uma definição dos edifícios novos. É importante introduzir os novos requisitos no 
caso dos edifícios cuja licença de construção foi atribuída após a entrada em vigor da 
presente directiva.

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O sombreamento desempenha um papel muito importante para a eficiência energética e para 
a redução do consumo de energia primária. 
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Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) é renovada mais de 25% da superfície da 
envolvente do edifício, com excepção das 
actividades relacionadas com a 
manutenção regular, como a limpeza ou a 
pintura;

Or. en

Justificação

As actividades relacionadas com a manutenção regular, como a limpeza ou a pintura devem 
ser excluídas. Apesar de cobrirem uma grande superfície da envolvente do edifício, essas 
actividades não significariam qualquer melhoria do ponto de vista da eficiência energética.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

(14-A) "pobreza energética", quando uma 
família não tem meios financeiros 
suficientes para pagar as facturas de 
energia que lhe permite aquecer a sua 
habitação a um nível aceitável baseado 
nos níveis recomendados pela 
Organização Mundial de Saúde, ou gasta 
mais de 10% dos seus rendimentos para 
pagar essas facturas.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária do ponto de vista técnico para definir "pobreza 
energética", um conceito que é referido na alteração 31. A "pobreza energética" designa uma 
situação em que uma família não tem meios financeiros suficientes para pagar as facturas de 
energia que lhe permite aquecer a sua habitação a um nível aceitável baseado nos níveis 
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recomendados pela Organização Mundial de Saúde, ou gasta mais de 10% dos seus 
rendimentos para pagar essas facturas.

Alteração 15

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 níveis óptimos de 
rentabilidade e calculados em 
conformidade com a metodologia a que se 
refere o artigo 3.º.

Or. en

Justificação

Alteração que visa a clareza. Um dos objectivos da presente directiva é alcançar níveis 
óptimos de rentabilidade calculados em conformidade com a metodologia a que se refere o 
artigo 3.º.

Alteração 16

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 iluminação natural 
e uma ventilação inadequadas, bem como 
as particularidades locais, a utilização a 
que se destina o edifício e a sua idade.

Or. en
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Justificação

Uma vez que a Comissão propõe uma metodologia europeia comum de cálculo das normas 
mínimas, é importante que estas tenham em conta as condições gerais de clima interior que 
poderão determinar em que medida um edifício é um local agradável para viver ou trabalhar.

Alteração 17

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 
de utilização máximo de três 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;

Or. en

Justificação

Uma vez que a Comissão propõe uma metodologia europeia comum de cálculo das normas 
mínimas, o que poderá levar à introdução de normas mais rigorosas em alguns países, é 
necessário reexaminar e reavaliar as excepções a essas normas. A relatora considera que, 
neste contexto, dois anos é um período demasiado curto quando se trata de edifícios 
temporários, os quais são apenas utilizados enquanto os (grandes) edifícios existentes são 
submetidos a obras de renovação.

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 4.º – 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

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 18/50 PR\763315PT.doc

PT

Justificação

As residências secundárias não devem ser excluídas, mas devem sim poder beneficiar das 
mesmas condições e dos mesmos incentivos aplicáveis às residências principais. Os edifícios 
que não são utilizados regularmente podem desperdiçar uma quantidade enorme de energia 
mesmo quando não estão ocupados durante todo o ano e não é fácil prever, antes da sua 
construção, durante quantos meses virão a ser de facto utilizados.

Alteração 19

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. No caso dos edifícios cuja licença for 
atribuída após 30 de Junho de 2012, 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

Justificação

Tendo em conta os custos que a melhoria da eficiência energética dos edifícios origina, é 
imperativo prestar apoio e conceder incentivos para o cumprimento dos requisitos mínimos 
de desempenho energético necessários para alcançar os resultados do cálculo a que se refere 
o n.º 2 do artigo 5.º.

Alteração 20

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 

4. A partir de 30 de Junho de 2015, os 
Estados-Membros deverão rever os seus 
requisitos mínimos de desempenho 
energético estabelecidos em conformidade 
com o n.º 1 anterior e garantir que tais 
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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.

requisitos permitam alcançar os resultados 
do cálculo a que se refere o n.º 2 do artigo 
5.º.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem rever os respectivos requisitos mínimos de desempenho 
energético estabelecidos em conformidade com o n.º1 do presente artigo e tomar medidas 
para assegurar que tais requisitos permitem alcançar os resultados do cálculo a que se refere 
o n.º 2 do artigo 5.º. 

Alteração 21

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 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; 
- reflecte as diferentes condições 
climáticas nos diferentes 
Estados-Membros e a probabilidade de 
estas condições evoluírem ao longo do 
ciclo de vida do edifício em causa, e 
- fixa e justifica as hipóteses em termos 
de preços da energia. 
Ao desenvolver esta metodologia, a 
Comissão deve consultar os
representantes das autoridades locais e 
regionais.

Or. en
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Justificação

A metodologia comparativa deve fazer uma distinção entre edifícios novos e edifícios 
existentes, reflectir as diferentes condições climáticas nos diferentes Estados-Membros e a 
probabilidade de estas condições evoluírem ao longo do ciclo de vida do edifício em causa, 
bem como estabelecer e justificar as hipóteses em termos de preços da energia. Ao 
desenvolver esta metodologia, a Comissão deve consultar os representantes das autoridades 
locais e regionais.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve rever e actualizar a 
metodologia comparativa de cinco em 
cinco anos, conforme o caso.

Or. en

Justificação

A revisão da metodologia é necessária para que se possa ter em consideração os progressos 
técnicos.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Artigo 6.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:

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
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Justificação

É necessário dar aos Estados-Membros a possibilidade de desenvolverem a sua própria 
metodologia geral que lhes permita ter em consideração a viabilidade técnica, ambiental e 
económica dos sistemas alternativos.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar, até 30 de 
Junho de 2010, propostas adequadas com 
vista a estabelecer linhas de orientação 
para definir o conceito de "viabilidade 
técnica, ambiental e económica", a que se 
refere o segundo parágrafo. 

Or. en

Justificação

A relatora considera que, como caminhamos para uma metodologia mais harmonizada, 
parece lógico aplicar este princípio também à definição daquilo que é "viável".

Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Artigo 7.º
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, 

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que, aquando da 
realização de obras de renovação 
importantes em edifícios ou de 
modernização ou substituição de sistemas 
técnicos instalados nos edifícios ou em 
partes dos mesmos, o seu desempenho 
energético seja melhorado, de forma a 
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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.

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

Justificação

É importante poder avaliar o desempenho energético dos edifícios quando são alteradas ou 
renovadas partes do seu sistema técnico.

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve apresentar, até 30 
de Junho de 2010, propostas adequadas 
com vista a estabelecer linhas de 
orientação para definir o conceito de 
"viabilidade técnica, ambiental e 
económica", a que se refere o primeiro 
parágrafo.

Or. en

Justificação

A relatora considera que, como caminhamos para uma metodologia mais harmonizada, 
parece lógico aplicar este princípio também à definição daquilo que é "viável".
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Alteração 27

Proposta de directiva
Artigo 67 – n.º 1-B (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 
energias renováveis, incluindo as bombas 
de calor;
b) sistemas urbanos ou colectivos de 
aquecimento ou arrefecimento, se 
existirem, incluindo aqueles que se 
baseiam total ou parcialmente em 
energias renováveis;
c) cogeração.

Or. en

Justificação

Visto que a Comissão propõe o alargamento do âmbito de aplicação do artigo 6.º a todos os 
edifícios novos e que a obrigação de aplicar as normas mínimas será aplicável a todas as 
obras de renovação importantes, parece lógico que este requisito deva ser aplicado às obras 
de renovação significativas, bem como aos edifícios novos. Esta medida reflecte também os 
requisitos estabelecidos na Directiva "Renováveis".

Alteração 28

Proposta de directiva
Artigo 8 - n.º 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 

1. Os Estados-Membros estabelecem os 
requisitos mínimos de desempenho 
energético dos sistemas técnicos instalados 
nos edifícios, ligados aos mesmos ou 
destinados a ser utilizados em comum por 
vários edifícios. Estes requisitos são 
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sejam novos ou objecto de substituição ou 
reabilitação.

estabelecidos para os sistemas técnicos dos 
edifícios, e partes desses sistemas, que 
sejam novos ou objecto de substituição ou 
reabilitação.

Abrangem, nomeadamente, os seguintes 
componentes:

Abrangem, nomeadamente, os seguintes 
componentes:

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

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.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros estabelecem os requisitos mínimos de desempenho energético dos 
sistemas técnicos instalados nos edifícios, ligados aos mesmos ou destinados a ser utilizados 
em comum por vários edifícios. Estes requisitos são estabelecidos para os sistemas técnicos 
dos edifícios, e partes desses sistemas, que sejam novos ou objecto de substituição ou 
reabilitação.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
fomentar a instalação de sistemas de 
controlo activos, como os sistemas de 
automatização, controlo e monitorização, 
conforme o caso, de forma a permitir que 
os consumidores tenham acesso a 
informação adequada relativa à sua 
utilização energética, que permita um 
controlo altamente eficaz da relação 
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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

Justificação

A presente directiva deve conduzir a um maior desempenho energético dos edifícios e a uma 
redução do consumo de energia. A instalação de sistemas de controlo activos, como os 
sistemas de automatização, controlo e monitorização, permite que os consumidores tenham 
acesso a informação adequada relativa à sua utilização da energia de forma a poderem 
melhorar o seu comportamento energético.

Alteração 30

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Artigo 9.º
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

1. Até 2020, a União Europeia deve 
reduzir o consumo de energia primária 
em 20% e aumentar a eficiência 
energética dos edifícios em, pelo menos, 
20%.
Os Estados-Membros devem ainda 
assegurar, até 2020, que todos os novos 
edifícios, aos quais é atribuída uma 
licença para obras de construção, têm um 
nível baixo ou nulo de emissões de 
dióxido de carbono e de consumo de 
energia primária.
No caso dos novos edifícios, em que uma 
área útil total superior a 250 m2 seja 
ocupada por autoridades públicas, os 
Estados-Membros devem garantir que, até 
2015, as emissões de dióxido de carbono e 
o consumo de energia primária são baixos 
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ou nulos.
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.

Os Estados-Membros elaboram planos 
nacionais com vista à aplicação dos 
requisitos estabelecidos nos primeiros três 
parágrafos e, sempre que os níveis de 
rentabilidade sejam óptimos, para 
aumentar o número de edifícios existentes 
cujo nível de emissões de dióxido de 
carbono e de consumo de energia primária 
seja baixo ou nulo. Estes planos nacionais 
devem ser conciliados com programas 
nacionais, regionais ou locais, a fim de 
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. 

São estabelecidos objectivos distintos
para:

Os planos nacionais incluem objectivos e 
estratégias distintas para:

a) os edifícios residenciais novos e 
renovados;

a) os edifícios novos, para cada uma das 
categorias enumeradas no n.º 5 do Anexo 
1;

b) os edifícios não residenciais novos e 
renovados;

b) os edifícios existentes, para cada uma 
das categorias enumeradas no n.º 5 do 
Anexo 1;

c) os edifícios ocupados por autoridades 
públicas.

c) os edifícios ocupados por autoridades 
públicas, especificando a forma como 
desempenharão um papel exemplar ao se 
tornarem precursores na adopção destas 
medidas.

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;

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 

b) Objectivos intermédios vinculativos
para os edifícios novos, expressos em 
termos percentuais que estes edifícios 
devem representar em relação ao número 
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total em 2015; total de edifícios novos 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) Campanhas de 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 
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.

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 
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tomar todas as medidas apropriadas para 
que o plano nacional seja aprovado num 
prazo de cinco meses a contar da data da 
notificação inicial. Qualquer atraso na 
adopção de um plano nacional em 
resultado deste procedimento não terá 
qualquer incidência sobre a atribuição de 
fundos comunitários associados a 
qualquer projecto incluído nos planos, 
incluindo a atribuição de fundos 
estruturais.

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. Até 30 de Junho de 2010, a Comissão 
deve apresentar propostas legislativas com 
vista a estabelecer normas mínimas que 
os Estados-Membros devem respeitar ao 
elaborarem a sua definição de edifícios 
cujo nível de emissões de dióxido de 
carbono e de consumo de energia primária 
é baixo ou nulo, tendo em conta as 
condições meteorológicas regionais 
habituais e as evoluções previstas para 
essas condições ao longo do tempo.

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, até 2015, 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 novas medidas para aumentar o 
número desses edifícios.

Or. en

Justificação

Até 30 de Junho de 2010, a Comissão deve estabelecer normas mínimas para definir os 
edifícios cujas emissões de dióxido de carbono e cujo consumo de energia primária são 
baixos ou nulos, tendo em consideração as condições meteorológicas regionais habituais. Os 
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Estados-Membros devem assegurar, até 2020, que todos os novos edifícios têm um nível 
baixo ou nulo de emissões de dióxido de carbono e de consumo de energia primária. Os 
Estados-Membros devem elaborar planos nacionais para aumentar o número de edifícios que 
cumprem estas normas. A Comissão deve, até 2015, publicar o seu relatório sobre os 
progressos realizados pelos Estados-Membros.

Alteração 31

Proposta de directiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Assistência financeira

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 
contributos do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional – pelo menos 
de modo a que as melhorias da eficiência 
energética e as energias renováveis para a 
habitação sejam elegíveis para todos os 
Estados-Membros;
c) utilização de outros fundos 
comunitários para apoiar investigação e 
desenvolvimento, campanhas de 
informação e formação relacionados com 
a eficiência energética;
d) criação, pela Comissão Europeia, pelo 
Banco Europeu de Investimento e pelos 
Estados-Membros, de um Fundo para a 
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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) 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. en

Justificação

Uma vez que a abordagem proposta pela Comissão implicará possivelmente a adopção de 
normas mínimas mais rigorosas e uma aplicação mais ampla, bem como novos objectivos 
para edifícios com consumo de energia e emissão de carbono baixos ou nulos, é necessário 
definir a fonte de financiamento para estas novas normas/objectivos.
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Alteração 32

Proposta de directiva
Artigo 10 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para estabelecer um sistema de 
certificação do desempenho energético dos 
edifícios. O certificado de desempenho 
energético deve incluir o desempenho 
energético de um edifício, o consumo de 
energia actual (tal como definido no 
ponto 1 do Anexo 1) e valores de 
referência, como requisitos mínimos de 
desempenho energético  para que os 
proprietários ou inquilinos do edifício ou 
suas partes possam comparar e avaliar o 
seu  desempenho energético. Os 
Estados-Membros velam por que as 
medidas adoptadas permitam facilmente 
estabelecer uma comparação entre o 
desempenho energético de diferentes 
edifícios, respectivamente residenciais e 
não residenciais. 

Or. en

Justificação

É importante poder comparar facilmente o desempenho energético de diferentes edifícios 
residenciais e não residenciais, respectivamente.

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

As autoridades públicas devem dar o exemplo e implementar as recomendações incluídas no 
certificado de desempenho energético. Os Estados-Membros devem incluir nos seus planos 
nacionais medidas destinadas a apoiar as autoridades públicas a cumprir estes requisitos, 
após consulta dos representantes das comunidades locais.

Alteração 34

Proposta de directiva
Artigo 10 - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A certificação para apartamentos ou 
unidades concebidas para utilização 
separada em edifícios pode ser baseada:

5. A certificação para apartamentos ou 
unidades concebidas para utilização 
separada em edifícios pode ser baseada:

a) numa certificação comum de todo o 
edifício, para edifícios com um sistema de 
aquecimento comum,

a) numa certificação comum de todo o 
edifício, para edifícios com um sistema de 
aquecimento comum,

b) na avaliação de outro apartamento 
representativo no mesmo edifício.

b) na avaliação do desempenho energético 
do apartamento ou unidade em questão.

O certificado do edifício, baseado na 
avaliação do seu desempenho energético, 
é afixado em posição de destaque, 
claramente visível pelo público a que se 
destina.

Or. en
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Justificação

A certificação deve basear-se apenas na avaliação do desempenho energético do 
apartamento em questão ou da globalidade do edifício. O certificado do edifício deve afixado 
em posição de destaque, claramente visível pelo público a que se destina.

Alteração 35

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A Comissão concebe um rótulo 
europeu comum intitulado "edifício de 
elevada eficiência energética", que deve 
ser afixado em edifícios que cumpram os 
requisitos mínimos de desempenho 
energético e apliquem as recomendações 
incluídas no certificado de desempenho 
energético.

Or. en

Justificação

Este rótulo incentivará as autoridades locais, regionais e nacionais a aplicar as 
recomendações incluídas no certificado de desempenho energético.

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

É importante dispor de orientações comuns que especifiquem normas mínimas relativas ao 
conteúdo e à apresentação dos certificados de desempenho energético. Estas normas comuns 
servirão para melhorar a informação disponibilizada ao público sobre o desempenho 
energético dos edifícios. 

Alteração 37

Proposta de directiva
Artigo 11 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

seja ocupada por uma autoridade pública.

1. O mais tardar em 30 de Junho de 2012,
os Estados-Membros asseguram que seja 
emitido um certificado de desempenho 
energético para os edifícios ou suas partes 
construídos, vendidos ou arrendados, para 
os edifícios nos quais uma área útil total 
superior a 250 m2 seja ocupada por uma 
autoridade pública e para os edifícios 
frequentemente visitados pelo público 
com uma área útil total superior a 250 m2.

Or. en

Justificação

A fim de melhorar o desempenho energético dos edifícios em que uma área útil total superior 
a 250 m2 é ocupada por uma autoridade pública e para os edifícios frequentemente utilizados 
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pelo público com uma área útil total superior a 250 m2, o certificado de desempenho 
energético deve ser obtido até 30 de Junho de 2012.

Alteração 38

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O proprietário de um edifício pode, 
em qualquer momento, solicitar a um 
perito acreditado que emita, refaça ou 
actualize um certificado de desempenho 
energético, independentemente do facto 
de o edifício estar a ser construído, 
renovado, arrendado ou vendido.

Or. en

Justificação

A fim de melhorar o desempenho energético de um edifício, o interessado deve ter a 
possibilidade de solicitar a emissão de um certificado, independentemente do facto de o 
edifício estar a ser construído, renovado, arrendado ou vendido.

Alteração 39

Proposta de directiva
Artigo 12 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que uma área útil total superior a 
250 m2 de um edifício para o qual foi 
emitido um certificado de desempenho 
energético em conformidade com o n.º 1 
do artigo 11.º seja frequentemente visitada
pelo público, os Estados-Membros devem 
tomar as medidas necessárias para 
assegurar que seja afixado em posição de 
destaque, claramente visível pelo público 
em geral, o certificado de desempenho 
energético. 

2. Sempre que um edifício tenha uma área 
útil total superior a 250 m2 e seja 
frequentemente visitado pelo público, os 
Estados-Membros devem tomar as medidas 
necessárias para assegurar que seja afixado 
em posição de destaque, claramente visível 
pelo público em geral, o certificado de 
desempenho energético.
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Or. en

Justificação

Tal como acontece com os edifícios ocupados por autoridades públicas, nos edifícios com 
uma área útil total superior a 250 m2 que sejam frequentemente visitados pelo público, o 
certificado de desempenho energético deve ser afixado em posição de destaque, claramente 
visível pelo público em geral. 

Alteração 40

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se a Comissão considerar que o relatório 
apresentado pelo Estado-Membro a que se 
refere o segundo parágrafo não comprova 
a equivalência de uma medida 
mencionada no primeiro parágrafo, pode, 
no prazo de seis meses após a recepção do 
relatório, solicitar ao Estado-Membro que 
apresente provas mais concludentes ou 
aplique medidas adicionais específicas. 
Se, um ano após a apresentação deste 
pedido, a Comissão considerar que a 
prova fornecida ou as medidas adicionais 
implementadas são insuficientes, pode 
retirar a derrogação aos n.ºs 1, 2 e 3.

Or. en

Justificação

É importante definir um procedimento de aprovação claro em caso de utilização da 
derrogação aos n.ºs 1, 2 e 3. Os Estados-Membros devem aplicar estas derrogações com base 
em certezas.
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Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao estabelecer as medidas referidas 
nos n.ºs 1 e 2, os Estados-Membros, desde 
que tal seja económica e tecnicamente 
viável, asseguram que as inspecções 
sejam efectuadas em concomitância com 
as inspecções dos sistemas de 
aquecimento referidas no artigo 13.º, a 
fim de minimizar os custos a cargo dos 
proprietários dos edifícios ou dos 
inquilinos.

Or. en

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

4. Em derrogação aos n.ºs 1 e 2, os 
Estados-Membros podem decidir adoptar 
medidas para assegurar que sejam 
fornecidas recomendações aos 
utilizadores sobre a substituição dos 
sistemas de ar condicionado ou sobre 
alterações a estes sistemas, 
nomeadamente inspecções para avaliar a 
eficiência e a dimensão adequada do 
sistema de ar condicionado. O impacto 
geral desta abordagem é  globalmente 
equivalente ao que resulta do disposto nos 
n.ºs 1 e 2.
Os Estados-Membros que decidam aplicar 
as medidas referidas no primeiro 
parágrafo do presente número  devem 
apresentar à Comissão, o mais tardar em 
30 de Junho de 2011, um relatório sobre a 
equivalência entre essas medidas e as 

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 38/50 PR\763315PT.doc

PT

medidas estabelecidas nos n.ºs 1 e 2. Os 
Estados-Membros transmitem estes 
relatórios à Comissão de três em três 
anos. Os relatórios 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.
Se a Comissão considerar que o relatório 
apresentado pelo Estado-Membro a que se 
refere o segundo parágrafo não comprova 
a equivalência de uma medida 
mencionada no primeiro parágrafo, pode, 
no prazo de seis meses após a recepção do 
relatório, solicitar ao Estado-Membro que 
apresente provas mais concludentes ou 
aplique medidas adicionais específicas. 
Se, um ano após a apresentação deste 
pedido, a Comissão considerar que a 
prova fornecida ou as medidas adicionais 
implementadas são insuficientes, pode 
retirar a derrogação aos n.ºs 1, 2 e 3.

Or. en

Justificação

É importante prever o mesmo procedimento para as derrogações relativas aos sistemas de 
aquecimento.

Alteração 43

Proposta de directiva
Artigo 16 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Os peritos são acreditados tendo em conta 
a sua competência e independência. Os 
Estados-Membros disponibilizam ao 
público informação sobre os sistemas de 
formação e de acreditação referidos no 
primeiro parágrafo. Os Estados-Membros
disponibilizam igualmente a lista dos 
peritos acreditados.
Até 2011, a Comissão define orientações 
que incluam normas mínimas para a 
formação e acreditação regulares de 
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peritos. Esta medida, que tem por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, é adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 21.º.

Cada Estado-Membro reconhece a 
acreditação concedida pelos outros 
Estados-Membros em conformidade com 
estas orientações e não pode restringir a 
liberdade de prestação de serviços ou a 
liberdade de estabelecimento por razões 
relacionadas com uma acreditação 
concedida noutro Estado-Membro.
Os Estados-Membros não podem criar 
obstáculos inadequados à acreditação de 
pessoas que cumpram as normas mínimas 
constantes das orientações da Comissão.

Or. en

Justificação

Para efeitos de implementação da presente directiva, é importante assegurar o acesso à 
informação relativa aos peritos acreditados. O reconhecimento mútuo da acreditação 
concedida por outro Estado-Membro acelerará a implementação da directiva. O 
reconhecimento mútuo deve basear-se nas orientações definidas pela Comissão antes de 1 de 
Janeiro de 2011.

Alteração 44

Proposta de directiva
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, assistida pelo comité criado 
pelo artigo 20.º, procede à avaliação da 
presente directiva em função da 
experiência adquirida durante a sua 
aplicação e, se necessário, apresentará 
propostas relativas, designadamente, a:

Até 2015, a Comissão, assistida pelo 
comité criado pelo artigo 20.º, procede à 
avaliação da presente directiva em função 
da experiência adquirida durante a sua 
aplicação e, se necessário, apresentará 
propostas relativas, designadamente, a:

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

a) Metodologias para classificar o 
desempenho energético dos edifícios com 
base no consumo de energia primária e nas 
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emissões de dióxido de carbono; emissões de dióxido de carbono;
b) Incentivos gerais relativos a novas 
medidas de eficiência energética em 
edifícios.

b) Incentivos gerais relativos a novas 
medidas de eficiência energética em 
edifícios.

b-A) Estabelecimento de um requisito a 
nível comunitário para os edifícios com 
um nível baixo ou nulo de emissões de 
dióxido de carbono e de consumo de 
energia primária.

Or. en

Justificação

O relatório sobre os progressos realizados apresentado pela Comissão deve analisar o 
estado de aplicação da directiva e propor medidas para aumentar a percentagem de edifícios 
existentes com um nível baixo ou nulo de emissões de dióxido de carbono e de consumo de 
energia primária.

Alteração 45

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 46

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram 
igualmente, com a participação das 
autoridades locais e regionais, que seja 
disponibilizada orientação e formação 
adequadas aos responsáveis pela 
aplicação da presente directiva, mediante 
o planeamento e a aplicação das normas 
relativas aos edifícios. O planeamento e a 
formação devem, em particular, reforçar 
a importância da melhoria do 
desempenho energético e fomentar a 
tomada em consideração de uma 
combinação ideal das melhorias de 
eficiência energética, da utilização das 
energias renováveis e da utilização do 
aquecimento e arrefecimento urbanos 
aquando do planeamento, projectação, 
construção e renovação de zonas 
industriais ou residenciais.

Or. en

Justificação

É importante disponibilizar orientação e formação adequadas através do planeamento e da 
aplicação das normas relativas aos edifícios. O planeamento e a formação devem, em 
particular, reforçar a importância da melhoria do desempenho energético e fomentar a 
tomada em consideração de uma combinação ideal das melhorias de eficiência energética, da 
utilização das energias renováveis e da utilização do aquecimento e arrefecimento urbanos 
aquando do planeamento, projectação, construção e renovação de zonas industriais ou 
residenciais.
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Alteração 47

Proposta de directiva
Artigo 19 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para formar um maior 
número de instaladores e garantir uma 
formação de mais alto nível para a 
instalação e a integração das tecnologias 
relativas à eficiência energética e às 
energias renováveis, para que estas 
possam desempenhar um papel 
fundamental no apoio da melhoria da 
eficiência energética do edifício. 

Or. en

Justificação

É importante disponibilizar uma formação adequada aos instaladores. Esta formação deve 
colocar a tónica na importância da melhoria do desempenho energético.

Alteração 48

Proposta de directiva
Artigo 19 – parágrafo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Até 2010, a Comissão cria um sítio na 
Internet com a seguinte informação:
a) a versão mais recente dos planos de 
acção de eficiência energética a que se 
refere o n.º 2 do artigo 14.º da Directiva 
2006/32/CE;
b) uma apresentação pormenorizada das 
medidas adoptadas a nível da 
Comunidade para melhorar o 
desempenho energético dos edifícios, 
incluindo eventuais instrumentos 
financeiros/fiscais aplicáveis, a aplicação 
adequada ou dados de contacto;
c) uma apresentação pormenorizada dos 
planos de acção nacionais e das medidas 
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adoptadas em cada Estado-Membro a 
nível nacional, regional ou local para 
melhorar o desempenho energético dos 
edifícios, incluindo eventuais 
instrumentos financeiros ou fiscais 
aplicáveis, a aplicação adequada ou dados 
de contacto;
d) exemplos de boas práticas a nível 
nacional, regional e local sobre a 
melhoria do desempenho energético dos 
edifícios.
A informação referida no primeiro 
parágrafo deve ser apresentada de forma 
facilmente acessível e compreensível para 
os inquilinos, proprietários ou empresas 
de todos os Estados-Membros, bem como 
por todas as autoridades locais, regionais 
e nacionais. A informação prestada deve 
permitir a estes indivíduos ou 
organizações avaliar facilmente o apoio 
que lhes é disponibilizado para melhorar 
o desempenho energético dos edifícios e 
comparar as medidas adoptadas pelos 
diferentes Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A aplicação da directiva será acelerada pela criação de um sítio na Internet, concebido e 
actualizado pela Comissão juntamente com os Estados-Membros, com o objectivo de ajudar 
os Estados-Membros e outras partes interessadas a receber e partilhar informação sobre as 
boas práticas neste domínio e os programas nacionais, bem como sobre os instrumentos 
financeiros/fiscais disponíveis.

Alteração 49

Proposta de directiva
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer o 
regime de sanções aplicáveis à violação 
das disposições nacionais aprovadas para 
efeitos da presente directiva e tomar as 
medidas necessárias para garantir a sua

Os Estados-Membros devem estabelecer o 
regime de sanções aplicáveis à violação 
das disposições nacionais aprovadas para 
efeitos da presente directiva e tomar as 
medidas necessárias para garantir a sua 
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aplicação. As sanções previstas devem ser 
efectivas, proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificam a Comissão 
das referidas disposições o mais tardar em 
31 de Dezembro de 2010, devendo 
notificá-la o mais rapidamente possível de 
qualquer alteração posterior que lhes diga 
respeito.

aplicação. As sanções previstas devem ser 
efectivas, proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificam a Comissão 
das referidas disposições o mais tardar em 
31 de Dezembro de 2010, devendo 
notificá-la o mais rapidamente possível de 
qualquer alteração posterior que lhes diga 
respeito. Os Estados-Membros fornecem 
provas da eficácia do regime de sanções 
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.

Or. en

Justificação

É importante efectuar uma análise da eficácia do regime de sanções aplicado pelos 
Estados-Membros.

Alteração 50

Proposta de directiva
Anexo IV-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo V
Instrumentos financeiros para melhorar o 

desempenho energético dos edifícios
Os Estados-Membros aplicam um ou 
vários dos seguintes instrumentos:
a) reduções do IVA para poupança de 
energia, alto desempenho energético e 
produtos e serviços de energias 
renováveis;
b) outras reduções fiscais para produtos e 
serviços de poupança de energia ou 
edifícios com boa eficiência energética, 
incluindo reduções para o imposto sobre o 
rendimento e o imposto sobre bens 
imobiliários;
c) subsídios directos;
d) empréstimos bonificados e a baixos 
juros;
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e) programas de subvenção;
f) sistemas de garantia de empréstimos;
g) requisitos ou acordos com fornecedores 
de energia respeitantes a oferta de 
assistência financeira a todas as 
categorias de consumidores, incluindo 
contratos de desempenho energético.
A execução das recomendações incluídas 
no certificado de desempenho energético 
deve ser apoiada por incentivos 
financeiros ou fiscais.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência técnica com a alteração 31. Uma vez que a abordagem proposta 
pela Comissão implicará possivelmente a adopção de normas mínimas mais rigorosas e uma 
aplicação mais ampla, bem como novos objectivos para edifícios com consumo de energia e 
emissão de carbono baixos ou nulos, é necessário definir a fonte de financiamento para estas 
novas normas/objectivos.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A importância da eficiência energética

A Europa é confrontada com uma série de desafios a curto, médio e longo prazo relacionados 
com a oferta e a procura de energia.

A Europa tem de assegurar um futuro sustentável e com baixo teor de carbono. A UE fixou 
objectivos muito ambiciosos a atingir até 2020: redução de 20% dos gases com efeito de 
estufa (30%, se for alcançado um acordo internacional), redução de 20% do consumo de 
energia através de um aumento da eficiência energética e obtenção de 20% das necessidades 
energéticas a partir de fontes renováveis.

A UE está igualmente a enfrentar um abrandamento económico considerável. O PIB 
diminuiu 0,2% na UE-27 no terceiro trimestre de 2008, em comparação com o trimestre 
anterior. Em Novembro de 2008, a taxa de desemprego corrigida das variações sazonais foi de 
7,8% na zona euro (ZE-15).

O preço e a fiabilidade do abastecimento de energia serão um factor crítico para a 
competitividade da UE e o bem-estar dos seus cidadãos. A nível da UE, ao longo dos últimos 
dois anos, os agregados familiares viram os preços da energia aumentar consideravelmente: 
15% para a electricidade, 21% para o gasóleo e 28% para o gás natural. Estes aumentos terão 
impactos significativos nos membros mais vulneráveis da sociedade.

A promoção dos "empregos verdes" poderá ser uma parte crucial do plano de recuperação 
da UE. Os investimentos em eficiência energética, que requerem frequentemente muita mão-
de-obra, têm um papel particularmente importante a desempenhar na criação de emprego. Um 
estudo encomendado pela Comissão indica que os investimentos em eficiência energética 
geram tanto ou mais emprego que os investimentos em infra-estruturas tradicionais (estradas, 
pontes ou transporte de energia).

A crise do gás ocorrida no final de 2008 e no início de 2009 salientou os desafios com que 
se confronta a segurança do abastecimento na UE, bem como a dependência desta do 
fornecimento externo de gás. A dependência das importações da UE-27 representa 51% das 
suas necessidades energéticas.

Aumentar a eficiência energética é a forma mais economicamente rentável para a UE atingir 
as suas metas de emissões de CO2, criar empregos, reduzir os encargos das empresas, resolver 
os impactos sociais dos aumentos dos preços da energia e reduzir a crescente dependência da 
UE em energia proveniente do exterior.

Melhorar o desempenho energético dos edifícios, o que representa cerca de 40% do consumo 
de energia, é um passo crítico significativo. Perante o contexto descrito, é o momento certo 
para a UE a rever e melhorar a directiva relativa ao desempenho energético dos edifícios.

Obstáculos aos progressos
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Com esta reformulação a Comissão propõe-se atingir um duplo objectivo:
• Aplicar a experiência adquirida desde que a directiva inicial entrou em vigor em 2002;
• Garantir uma aplicação mais uniforme e rigorosa das disposições da presente 

legislação.

O princípio da reformulação foi muito bem acolhido nos sectores da construção e da energia. 
Isto não significa, porém, que não exija um exame atento e alterações.

Em particular, a reformulação confronta-se com um desafio decorrente do decepcionante 
nível de aplicação da actual directiva. 22 Estados-Membros afirmam ter efectuado uma 
transposição integral, mas a Comissão manifestou o seu descontentamento com o nível de 
implementação das medidas de eficiência energética em muitos Estados-Membros; embora 
não haja dados concretos, a percepção é de que o número de novas construções e renovações 
que aplicam melhorias significativas da eficiência energética é baixo em muitos 
Estados-Membros.

Alguns dos obstáculos aos progressos são:

1. Falta de conhecimento da possibilidade de poupança financeira. Este obstáculo deve 
ser eliminado através de campanhas de informação.

2. Incerteza e desconfiança relativamente à quantidade das poupanças possíveis. A 
certificação e a gestão da qualidade podem contribuir para aumentar a confiança nos 
resultados das medidas de poupança de energia.

3. Falta de acesso ao financiamento para grandes investimentos em medidas de 
poupança de energia. Os governos devem criar programas de apoio financeiro e 
ajudar a garantir a oferta de financiamento por parte dos bancos.

4. O "esforço" envidado, em particular a nível da renovação e da remodelação. As 
campanhas de informação e os programas de apoio devem centrar-se nas 
oportunidades de investimento naturais, por exemplo, as mudanças na ocupação em 
combinação com programas de actualização locais.

Melhorias necessárias para a directiva

Finanças

A directiva deve reflectir a necessidade de um financiamento adequado para acompanhar as 
normas e requisitos mínimos que serão estabelecidos. O objectivo da directiva apenas será 
atingido se for disponibilizada uma combinação de instrumentos financeiros; o ideal seria 
orientar estes instrumentos para os agregados familiares mais vulneráveis.

Há vários instrumentos possíveis que os Estados-Membros e/ou a Comissão podem e devem 
utilizar:
• Projectos de despesa pública directa.
• Garantias de empréstimos e subsídios (útil quando é difícil obter crédito).
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• Subvenções sociais.
• Redução do IVA para os serviços e produtos relacionados com a melhoria da 

eficiência energética dos edifícios.
• Reduções dos impostos sobre bens imobiliários.
• Modelos de financiamento inovadores, por exemplo, financiamento através de 

pagamentos feitos com base na poupança obtida nas facturas de energia.
• A criação do Fundo Europeu para a Eficiência Energética e as Energias Renováveis 

destinado a apoiar a aplicação da presente directiva.

Até agora, apenas foi permitia uma utilização restrita dos fundos estruturais para a eficiência 
energética dos edifícios aos Estados-Membros que aderiram à União Europeia em 1 de Maio 
de 2004 ou após essa data. A Comissão propõe que esta possibilidade seja estendida a todos 
os Estados-Membros. A relatora propõe um aumento de 3% para 15% do montante máximo 
de fundos do FEDER passíveis de serem atribuídos a estes projectos.

Informação e sensibilização

É fundamental que todos os actores pertinentes sejam informados dos benefícios da melhoria 
do desempenho energético e tenham acesso a informações relevantes sobre o modo de
proceder. Os Estados-Membros devem estar aptos a trocar informações relacionadas com as 
melhores práticas.

Deve ser criado um recurso comum europeu – um sítio na Internet e uma base de dados – que 
contenha toda a legislação aplicável, todos os programas públicos de promoção de edifícios 
com boa eficiência energética e reduzidas emissões de CO2 e os instrumentos fiscais e 
financeiros aplicáveis.

As campanhas de informação e de sensibilização devem incidir em aspectos não abrangidos 
pelas normas mínimas.

Autoridades locais e regionais

Os Estados-Membros desempenham um papel importante na implementação de melhorias do 
desempenho energético dos edifícios.

As autoridades regionais e locais devem ser consultadas para o desenvolvimento de uma 
metodologia normalizada para o cálculo das normas mínimas.

Além disso, os Estados-Membros devem assegurar que sejam disponibilizadas orientações e 
formação aos urbanistas e inspectores dos edifícios para que estejam aptos a analisar 
adequadamente a melhor combinação possível de fontes de energia renováveis, tecnologias de 
alta eficiência e sistemas de aquecimento e arrefecimento urbano aquando do planeamento, 
concepção, construção e renovação de zonas residenciais ou industriais.

Certificados de desempenho energético

O "desempenho energético", tal como definido pela directiva, não pode traduzir a utilização 
efectiva de energia. Relativamente aos edifícios em que uma área útil total superior a 250 m2 é 
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ocupada por uma autoridade pública e aos edifícios frequentemente visitados pelo público 
com uma área útil total superior a 250 m2, é oportuno fornecer e afixar informações sobre a 
utilização efectiva de energia no certificado de desempenho energético.

As informações contidas nos certificados de desempenho energético afixados em edifício 
ocupados por autoridades públicas e em edifícios visitados pelo público devem ser acessíveis 
e facilmente comparáveis. A Comissão deve estabelecer as normas comuns para a afixação, 
incluindo um rótulo energético comum para este tipo de edifícios.

Uma vez que os edifícios ocupados por autoridades públicas devem desempenhar um papel 
exemplar na demonstração e promoção da eficiência energética, é adequado obrigá-los a 
implementar as recomendações contidas no certificado de desempenho energético num prazo 
razoável. Contudo, todos os proprietários de edifícios devem ter o direito de requerer ou rever 
um certificado de desempenho energético em qualquer momento, recorrendo a diferentes 
especialistas se não concordarem com as recomendações fornecidas.

Por último, é fundamental dispor de uma maior normalização e de reconhecimento mútuo, 
tanto para os certificados de desempenho energético como para a formação e a acreditação 
dos peritos que os fornecem, em todos os Estados-Membros. Para o efeito, a Comissão deve 
definir orientações comuns para ambos.

Normas mínimas

A relatora apoia a abordagem da Comissão de assegurar a convergência entre os 
Estados-Membros com base em normas mínimas, bem como os calendários globais propostos. 
Esta abordagem permitirá flexibilidade para contemplar as diferenças geográficas e 
climáticas, assegurando, simultaneamente, que as normas são rigorosas e bem fundadas. São, 
contudo, necessárias algumas pequenas melhorias.

Dado o contínuo desenvolvimento da tecnologia e dos conhecimentos no domínio da 
construção, e à luz da experiência dos Estados-Membros em questão, é lógico que a Comissão 
deva rever e actualizar regularmente a metodologia normalizada para o cálculo da eficiência 
energética com custos óptimos.

Os Estados-Membros não devem incentivar novos edifícios que não cumpram os níveis de 
desempenho energético com custos óptimos previstos pela metodologia normalizada após 
2014. No entanto, a relatora considera que a aplicação deste calendário de renovações é 
problemático – o planeamento e a execução de projectos de renovação de grande envergadura 
são lentos, pelo que a data de 2014 pode significar que importantes projectos de grande 
envergadura sejam, em muitos países, sujeitos a atrasos e perturbações.

No que se refere às derrogações, a relatora não vê razão para que as residências secundárias 
sejam isentas das normas mínimas. No entanto, a relatora considera que dois anos é um 
período demasiado curto para a definição de um edifício em utilização temporária – por 
exemplo, as grandes empresas terão de ocupar temporariamente edifícios por períodos mais 
longos durante a renovação da sua sede.

A relatora concorda com a proposta da Comissão de estender a aplicação das normas mínimas 
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a todas as grandes renovações. Contudo, aplica-se uma isenção baseada na viabilidade técnica 
e económica. É provável que os diferentes Estados-Membros, e até mesmo as autoridades 
locais, concebam uma definição de viabilidade diferente, pelo que é necessário uma 
orientação clara neste domínio.

Edifícios com emissões de carbono baixas ou nulas

As propostas da Comissão podem ser reforçadas nesta área. Não há razão para que todos os 
novos edifícios não cumpram esta norma até 2020. Os edifícios públicos deverão cumprir esta 
norma antes desta data.

A Comissão deverá apresentar, até 2013, uma proposta de definição comum de edifícios com 
emissões de carbono baixas ou nulas e uma metodologia comparativa a utilizar pelos 
Estados-Membros para o aperfeiçoamento dos seus planos nacionais e definições. Para 
garantir uma aplicação rigorosa, eficaz e correcta, devem ser objecto de co-decisão e não de
comitologia.

Inspecção dos sistemas de aquecimento e de ar condicionado

Uma vez que os controlos dos sistemas de aquecimento e de ar condicionado podem constituir 
um encargo burocrático considerável para os proprietários dos edifícios, é fundamental que as 
inspecções sejam coordenadas, para que sejam tanto quanto possível concomitantes.

A Comissão prevê uma derrogação às inspecções regulares dos sistemas de aquecimento se os 
Estados-Membros tomarem outras medidas que sejam "equivalentes". A mesma regra deve 
ser aplicada aos sistemas de ar condicionado. No entanto, a Comissão parece que não dispor 
de meios para bloquear a derrogação se, na sua opinião, as medidas não forem efectivamente 
equivalentes. Esta questão deve ser corrigida.
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