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ANEXO: CARTA DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS 

PARLAMENTO EUROPEU 

2004 














 

2009 

Comissão dos Assuntos Jurídicos 

O Presidente 

01.4.2009 

Exm.ª Senhora Deputada Angelika Niebler 

Presidente da Comissão da Indústria, da Investigação 

e da Energia 

BRUXELAS 

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da 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)) 

Senhora Presidente, 

Por carta de 6 de Março de 2009, solicitou V. Ex.ª à Comissão dos Assuntos Jurídicos, ao 

abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Regimento, que esta analisasse a validade da base 

jurídica da proposta da Comissão referida em epígrafe. 

A comissão procedeu à análise da questão supramencionada na sua reunião de 30-31 de Março 

de 2009. 

Contexto 

 

Em 15 de Janeiro de 2009, a supramencionada proposta de instrumento reformulado foi 

enviada à Comissão dos Assuntos Jurídicos, como comissão encarregada de emitir parecer, 

nos termos do artigo 80.º-A do Regimento1.  

                                                 
1 A reformulação consiste na aprovação de um novo acto jurídico que integre, num texto único, as alterações de 

fundo que introduza num acto anterior e, simultaneamente, as disposições deste último que permaneçam 

inalteradas. O novo acto jurídico substitui e revoga o acto anterior. É regida pelo Acordo Interinstitucional de 28 

de Novembro de 2001 (JO C 77, 28.3.2002, p. 1) e pelo artigo 80.º-A do Regimento. Ver igualmente adiante. 
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Na sequência do parecer do Serviço Jurídico, cujos representantes participaram nas reuniões 

do Grupo de Trabalho Consultivo que examinou a proposta de reformulação, e de acordo com 

as recomendações do relator, a Comissão dos Assuntos Jurídicos considerou que a proposta 

em causa não incluía quaisquer alterações de fundo para além das identificadas como tal na 

proposta ou no parecer do Grupo de Trabalho e que, relativamente à codificação das 

disposições inalteradas dos actos anteriores com essas alterações, a proposta continha uma 

codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substanciais. 

 

Além disso, nos termos do n.º 2 do artigo 80.º-A e do n.º 3 do artigo 80.º, a Comissão dos 

Assuntos Jurídicos considerou que as adaptações técnicas sugeridas no parecer do supracitado 

Grupo de Trabalho eram necessárias para garantir a conformidade da proposta com as regras 

aplicáveis à reformulação. 

 

Depois de a debater na sua reunião extraordinária de 9 de Março de 2009, a Comissão dos 

Assuntos Jurídicos, por 16 votos a favor e zero abstenções1, recomendou que a Comissão da 

Indústria, da Investigação e da Energia, como comissão competente quanto à matéria de 

fundo, procedesse ao exame da proposta, de acordo com as suas sugestões e em conformidade 

com o artigo 80.º-A.  

 

Em 6 de Março de 2009, V. Ex.ª escreveu uma carta à Comissão dos Assuntos Jurídicos nos 

seguintes termos: 

 

"A Comissão a que tenho a honra de presidir está presentemente a analisar a seguinte 

proposta: 

Proposta de Directiva relativa ao desempenho energético dos edifícios (reformulação) 

(COM(2008)0780).  

 

A proposta, que constitui uma reformulação da Directiva 2002/91/CE, é baseada no n.º 1 do 

artigo 175.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia. Vários membros apresentaram 

alterações no sentido de alterar a base jurídica proposta.  

 

As alterações podem ser sintetizadas da seguinte forma:  

 

 Alteração proposta pelo Deputado Reul, que acrescenta o artigo 95.º à base jurídica 

proposta; 

 Alterações propostas pelos deputados Hudacky, Vidal Quadras, Vlasto, 

Chatzimarkakis e Liese, pelo deputado Rübig e pelo deputado Gierek, que 

acrescentam o artigo 95.º à base jurídica proposta, em relação aos artigos 3.º e 4.º e 

aos Anexos I e II. 

 

Tendo em conta o que precede, gostaria de solicitar à comissão de V. Ex.ª que, ao abrigo do 

disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Regimento, emitisse um parecer sobre a pertinência da 

base jurídica destas duas propostas. 

                                                 
1 Encontravam-se presentes: Giuseppe Gargani (presidente), Klaus-Heiner Lehne, Eva-Riitta Siitonen, Tadeusz 

Zwiefka, Neena Gill, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Francesco Enrico Speroni, Monica Frassoni, Jean-

Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg, Vicente Miguel Garcés 

Ramón, Bill Newton Dunn. 
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Ficaria muito grata se este parecer pudesse ser disponibilizado em tempo útil, antes da 

votação dos projectos de relatórios na Comissão ITRE, prevista para 31 de Março de 2009". 

As bases jurídicas em análise: 

O n.º 1 do artigo 175.º do Tratado CE dispõe o seguinte: 

"1. O Conselho, deliberando nos termos do artigo 251.º e após consulta ao Comité 

Económico e Social e ao Comité das Regiões, adoptará as acções a empreender pela 

Comunidade para realizar os objectivos previstos no artigo 174.º".  

O artigo 174.º do Tratado CE estabelece os objectivos da política comunitária em matéria de 

ambiente. 

O artigo 95.º do Tratado CE dispõe o seguinte: 

"1. Em derrogação do artigo 94.º e salvo disposição em contrário do presente Tratado, 

aplicam-se as disposições seguintes à realização dos objectivos enunciados no artigo 14.º. O 

Conselho, deliberando de acordo com o procedimento previsto no artigo 251.º, e após 

consulta do Comité Económico e Social, adopta as medidas relativas à aproximação das 

disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros, que tenham 

por objecto o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno. 

2. O n.º 1 não se aplica às disposições fiscais, às relativas à livre circulação das pessoas e às 

relativas aos direitos e interesses dos trabalhadores assalariados. 

3. A Comissão, nas suas propostas previstas no n.º  1 em matéria de saúde, de segurança, de 

protecção do ambiente e de defesa dos consumidores, basear-se-á num nível de protecção 

elevado, tendo nomeadamente em conta qualquer nova evolução baseada em dados 

científicos. No âmbito das respectivas competências, o Parlamento Europeu e o Conselho 

procurarão igualmente alcançar esse objectivo. 

4. Se, após adopção de uma medida de harmonização pelo Conselho ou pela Comissão, um 

Estado-Membro considerar necessário manter disposições nacionais justificadas por 

exigências importantes a que se refere o artigo 30.º ou relativas à protecção do meio de 

trabalho ou do ambiente, notificará a Comissão dessas medidas, bem como das razões que 

motivam a sua manutenção. 

5. Além disso, sem prejuízo do disposto no n.º 4, se, após a adopção de uma medida de 

harmonização pelo Conselho ou pela Comissão, um Estado-Membro considerar necessário 

adoptar disposições nacionais baseadas em novas provas científicas relacionadas com a 

protecção do meio de trabalho ou do ambiente, ou motivadas por qualquer problema 

específico desse Estado-Membro, que tenha surgido após a adopção da referida medida de 

harmonização, notificará a Comissão das disposições previstas, bem como dos motivos da 

sua adopção. 

6. No prazo de seis meses a contar da data das notificações a que se referem os n.ºs 4 e 5, a 

Comissão aprovará ou rejeitará as disposições nacionais em causa, depois de ter verificado 

que não constituem um meio de discriminação arbitrária ou uma restrição dissimulada ao 
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comércio entre os Estados-Membros, nem um obstáculo ao funcionamento do mercado 

interno. 

Na ausência de decisão da Comissão dentro do citado prazo, considera-se que as disposições 

nacionais a que se referem os n.ºs 4 e 5 foram aprovadas. 

Se a complexidade da questão o justificar, e não existindo perigo para a saúde humana, a 

Comissão pode notificar o respectivo Estado-Membro de que o prazo previsto no presente 

número pode ser prorrogado por um novo período de seis meses, no máximo. 

7. Se, em aplicação do n.º 6, um Estado-Membro for autorizado a manter ou adoptar 

disposições nacionais derrogatórias de uma medida de harmonização, a Comissão 

ponderará imediatamente se deve propor uma adaptação dessa medida. 

8. Sempre que um Estado-Membro levante um problema específico em matéria de saúde 

pública num domínio que tenha sido previamente objecto de medidas de harmonização, 

informará do facto a Comissão, que ponderará imediatamente se deve propor ao Conselho 

medidas adequadas. 

9. Em derrogação do disposto nos artigos 226.º e 227.º, a Comissão ou qualquer 

Estado-Membro pode recorrer directamente ao Tribunal de Justiça, se considerar que outro 

Estado-Membro utiliza de forma abusiva os poderes previstos no presente artigo. 

10. As medidas de harmonização acima referidas compreenderão, nos casos adequados, uma 

cláusula de salvaguarda que autorize os Estados-Membros a tomarem, por uma ou mais 

razões não económicas previstas no artigo 30.º, medidas provisórias sujeitas a um processo 

comunitário de controlo.". 

Apreciação 

 

Generalidades 

 

Todos os actos comunitários devem assentar numa base jurídica estabelecida pelo Tratado (ou 

noutro acto jurídico que visem aplicar). A base jurídica define a competência comunitária 

ratione materiae e especifica o modo como essa competência deve ser exercida, 

nomeadamente o ou os instrumentos legislativos que podem ser utilizados e o processo de 

tomada de decisão. 

 

Tendo em conta as consequências da base jurídica, a sua escolha reveste-se de uma 

importância fundamental, sobretudo para o Parlamento, uma vez que determina a intervenção 

que este tem no processo legislativo, se é que tem alguma. 

 

Segundo o Tribunal de Justiça, a escolha da base jurídica não é subjectiva, devendo antes 

"fundar-se em elementos objectivos, susceptíveis de controlo jurisdicional"1, como a 

finalidade e o conteúdo do acto em causa2. Além disso, o objecto principal de um acto deve 

                                                 
1 Processo 45/86, Comissão das Comunidades Europeias contra Conselho da União Europeia [1987] Colect. 

1439, ponto 5. 
2 Processo C-300/89, Comissão das Comunidades Europeias contra Conselho da União Europeia [1991] Colect. 
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ser o factor determinante.1 

 

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, um artigo geral do Tratado constitui 

uma base jurídica suficiente ainda que o acto em causa também prossiga, acessoriamente, um 

objectivo previsto por um artigo específico do Tratado2. 

 

Contudo, caso um acto prossiga ao mesmo tempo vários objectivos, que se encontram ligados 

de forma indissociável, sem que um seja secundário e indirecto relativamente aos outros, esse 

acto deve assentar nas diversas disposições pertinentes do Tratado3, excepto se isto for 

impossibilitado pela mútua incompatibilidade dos processos de tomada de decisão previstos 

pelas disposições4. 

 

A proposta da Comissão em exame baseia-se unicamente no n.º 1 do artigo 175.º do Tratado 

CE. A questão que se coloca é a de saber se a referência ao artigo 95.º como base jurídica 

complementar é admissível. 

 

Admissibilidade de alterações num processo de reformulação 

 

Em primeiro lugar, é preciso não esquecer que, tratando-se de um instrumento de 

reformulação, a proposta em questão, por um lado, introduz alterações de fundo na legislação 

existente e, por outro lado, codifica as disposições que devem permanecer inalteradas. Além 

disso, revoga os actos que vem substituir. 

 

Em consequência, esta proposta está sujeita ao Artigo 80.º-A do Regimento, que dispõe o 

seguinte: 

 

"1. Sempre que for submetida à apreciação do Parlamento uma proposta da Comissão no 

sentido da reformulação de legislação comunitária, a proposta será enviada à comissão 

competente para os assuntos jurídicos e à comissão competente quanto à matéria de fundo.  

 

2. A comissão competente para os assuntos jurídicos examinará a proposta, segundo as 

modalidades acordadas a nível interinstitucional, para verificar se a proposta não implica 

alterações de fundo, além das que nela já se encontram identificadas como tal.  

 

No quadro deste exame, não são admissíveis alterações ao texto da proposta. No entanto, o 

segundo parágrafo do n.º 3 do artigo 80.º é aplicável às disposições que se mantiveram 

inalteradas na proposta de reformulação. 

                                                                                                                                                         
I-287, ponto 10. 
1 Processo C-377/98, Reino dos Países Baixos contra Parlamento Europeu e Conselho [2001] Colect. I-7079, 

ponto 27. 
2 Processo C-377/98 Reino dos Países Baixos contra Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia [2001] 

Colect. I-7079, pontos 27-28; Processo C-491/01 British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco 

[2002] Colect. I-11453, pontos 93-94. 
3 Processo 165/87 Comissão das Comunidades Europeias contra Conselho da União Europeia  [1988] Colect. 

5545, ponto 11. 
4 Ver, por ex., Processo C-300/89 Comissão das Comunidades Europeias contra Conselho da União Europeia 

 [1991] Colect.I-2867, pontos 17-21 (Processo Titanium dioxide), Processo C-388/01 Comissão das 

Comunidades Europeias contra Conselho da União Europeia  [2004] Colect. I-4829, ponto 58 e Processo C-

491/01 British American Tobacco [2002] Colect. I-11453, pontos 103-111. 
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3. Se a comissão competente para os assuntos jurídicos chegar à conclusão de que a proposta 

não implica alterações de fundo, além das que nela foram identificadas como tal, informa 

deste facto a comissão competente quanto à matéria de fundo.  

 

Neste caso, para além das condições estipuladas nos artigos 150.º e 151.º, a comissão 

competente quanto à matéria de fundo só poderá admitir as alterações que incidam sobre as 

partes da proposta que contenham alterações. 

 

No entanto, o presidente desta comissão pode, excepcionalmente e caso a caso, admitir 

alterações às partes que se mantiveram inalteradas se considerar que razões imperiosas de 

coerência interna do texto ou de correlação com outras alterações admissíveis o exigem. 

Estas razões devem figurar numa justificação escrita das alterações. 

 

4. Se a comissão competente para os assuntos jurídicos chegar à conclusão de que a proposta 

implica alterações de fundo, além das que nela foram identificadas como tal, propõe ao 

Parlamento a rejeição da proposta e informa do facto a comissão competente quanto à 

matéria de fundo.  

 

Neste caso, o Presidente convida a Comissão a retirar a sua proposta. Se a Comissão retirar 

a sua proposta, o Presidente verifica que o procedimento perdeu a sua razão de ser e informa 

o Conselho de tal facto. Se a Comissão não retirar a sua proposta, o Parlamento envia-a à 

comissão competente quanto à matéria de fundo para que a examine segundo o procedimento 

normal." 

 

Afigura-se, por conseguinte, que no que respeita à competência de introdução de alterações da 

comissão competente quanto à matéria de fundo, deve estabelecer-se uma distinção entre as 

alterações às partes novas (normalmente identificadas por caracteres tipográficos sombreados 

a cinzento) e as alterações às partes inalteradas da proposta (normalmente identificadas por 

caracteres tipográficos normais).  

 

As alterações às partes novas estão sujeitas às regras habitualmente em matéria de 

admissibilidade das alterações, ao passo que as alterações às partes inalteradas só são 

admissíveis a título excepcional e caso a caso, se o presidente da comissão competente quanto 

à matéria de fundo o considerar necessário por razões imperiosas de coerência interna do 

texto, ou por essas alterações estarem indissoluvelmente correlacionadas com outras 

alterações admissíveis.  

 

Num tal contexto, a conveniência de inserir o artigo 95.º como base jurídica complementar 

não pode ser examinada até a admissibilidade das alterações com ele relacionadas ter sido 

avaliada no âmbito do processo de reformulação. Porém, como essa avaliação é da 

competência exclusiva do presidente da comissão competente quanto à matéria de fundo, a 

Comissão dos Assuntos Jurídicos apenas pode expor os elementos de reflexão seguintes.  

 

Na sua reunião de 9 de Março de 2009, a Comissão dos Assuntos Jurídicos, subscrevendo o 

parecer do Serviço Jurídico, considerou que a base jurídica da proposta não tinha sofrido 

alterações substanciais e que, por isso, a citação correspondente constituía uma codificação 

pura e simples dos textos existentes.  
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Em consequência, a admissibilidade de alterações a essa parte do texto não é automática e 

deve ser primeiramente examinada. Afigura-se, pelas alterações ao projecto de relatório da 

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia que foram apresentadas, que as 

alterações no sentido de acrescentar o artigo 95.º ao n.º 1 do artigo 175.º já existente podem 

ser consideradas compatíveis com as que visam alterar os artigos 3.º, 4.º e 5.º juntamente com 

os Anexos I e II.  

 

É de referir, todavia, que só as alterações ao artigo 5.º e ao Anexo II são claramente 

admissíveis, uma vez que se referem a partes novas da proposta, ao passo que as alterações 

aos artigos 3.º e 4.º e ao Anexo I apenas podem ser admissíveis por estarem estreitamente 

correlacionadas com as alterações admissíveis.  

 

Análise da proposta 

 

A análise da proposta mostra que a prevalência dos objectivos ambientais é incontestável. 

 

Em primeiro lugar, de acordo com o considerando 3, "A redução do consumo de energia no 

sector dos edifícios constitui uma parte importante do pacote de medidas necessárias para 

reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e cumprir o Protocolo de Quioto à 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, bem como outros 

compromissos, assumidos a nível europeu e internacional, de redução das emissões de gases 

com efeito de estufa para além de 2012" 1.  

 

Em segundo lugar, e isto é ainda mais instrutivo, o artigo 1.º, ao definir o objecto da proposta, 

determina o seguinte: 

 

"O objectivo da presente directiva é promover a melhoria do desempenho energético dos 

edifícios na Comunidade, tendo em conta as condições climáticas externas e as condições 

locais, bem como as exigências em matéria de clima interior e a rentabilidade económica. 

A presente directiva estabelece requisitos em matéria de: 

a) Enquadramento geral para uma metodologia de cálculo do desempenho energético 

integrado dos edifícios e suas partes; 

b) Aplicação de requisitos mínimos para o desempenho energético dos novos edifícios e 

suas partes; 

c) Aplicação de requisitos mínimos para o desempenho energético dos grandes 

edifícios existentes e suas partes que sejam sujeitos a importantes obras de 

renovação; 

d) Planos nacionais para aumentar o número de edifícios cujo nível de emissões de 

dióxido de carbono e de consumo de energia primária seja baixo ou nulo; 

                                                 
1 No considerando 3, refere-se também que a redução do consumo de energia “Tem também um importante papel 

a desempenhar na promoção da segurança do aprovisionamento energético, na promoção do desenvolvimento 

tecnológico e na criação de oportunidades de emprego e desenvolvimento regional, especialmente em zonas 

rurais.”  
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e) Certificação energética dos edifícios ou suas partes; e 

f) Inspecção regular de caldeiras e instalações de aquecimento e de ar condicionado 

nos edifícios...; 

g) Sistemas de controlo independente dos certificados de desempenho energético e dos 

relatórios de inspecção".  

 

Em terceiro lugar, o artigo 4.º da proposta, ao estabelecer os requisitos mínimos de 

desempenho energético, considera que, actualmente, os requisitos de desempenho energético, 

estabelecidos pelos Estados-Membros, variam muito em nível de ambição, estando alguns 

deles longe do nível óptimo de rentabilidade. Isto significa que, em muitas construções e 

grandes obras de renovação, se perde a oportunidade de melhorar de uma forma económica o 

desempenho energético dos edifícios e de reduzir as futuras facturas de energia. O texto foi 

alterado para assegurar que os requisitos mínimos estabelecidos pelos Estados-Membros em 

matéria de desempenho energético dos edifícios se aproximem gradualmente de um nível 

óptimo de rentabilidade.    

 

Em quarto lugar, o artigo 5.º introduz uma metodologia comparativa para calcular os níveis 

óptimos de rentabilidade dos requisitos mínimos de desempenho energético. Ela consiste 

numa metodologia de cálculo desenvolvida pela Comissão que teria em conta critérios 

óptimos de rentabilidade utilizando variáveis (como os custos de investimento, os custos de 

funcionamento e manutenção, incluindo os da energia). Os Estados-Membros teriam de 

utilizar esta metodologia para o cálculo dos níveis óptimos de rentabilidade utilizando as 

variáveis por eles estabelecidas. Os resultados seriam depois comparados com os requisitos 

concretos estabelecidos em cada Estado-Membro, o que daria uma indicação clara da 

proximidade a que os requisitos nacionais se encontram dos níveis óptimos. Os Estados-

Membros devem comunicar à Comissão, que publicará relatórios de progresso, as variáveis 

específicas, os resultados do cálculo comparativo e a comparação com os requisitos 

estabelecidos.  

 

Como as disposições supramencionadas demonstram (juntamente com a maior parte das 

restantes disposições, que são omitidas por uma questão de concisão), a proposta limita-se a 

estabelecer requisitos energéticos mínimos que podem ser melhorados pelos Estados-

Membros. Esta abordagem é perfeitamente compatível com o artigo 176.º do Tratado CE, que 

dispõe: "As medidas de protecção adoptadas por força do artigo 175.º não obstam a que cada 

Estado-Membro mantenha ou introduza medidas de protecção reforçadas. Essas medidas 

devem ser compatíveis com o presente Tratado e são notificadas à Comissão". O artigo 175.º 

é, por conseguinte, a única base jurídica pertinente para a proposta, tal como foi apresentada 

pela Comissão.  

 

Coloca-se, todavia, a questão da pertinência do artigo 95.º como base jurídica complementar a 

introduzir de modo a ter em conta algumas alterações que estão a ser examinadas na comissão 

competente quanto à matéria de fundo, nomeadamente as alterações aos considerandos 9 e 12, 

aos artigos 3.º, 4.º e 5.º e aos Anexos I e II.  

 

Essas alterações procuram transcender a abordagem dos requisitos mínimos e pretendem 

claramente substituir a metodologia de cálculo comparativa por uma metodologia 

harmonizada única. A sua justificação centra-se basicamente na ideia de que directiva em 
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causa permite a existência de diversos mercados em que diferentes métodos de cálculo e 

requisitos de inspecção impedem os fabricantes de comercializar produtos conformes em toda 

a União Europeia. É, por isso, necessário introduzir em toda a Europa um método de cálculo 

único baseado numa abordagem de mercado único e que utilize as normas europeias 

existentes (CEN).  

 

É incontestável que, do ponto de vista das alterações supramencionadas, a directiva necessita 

de uma base jurídica que inclua tanto o n.º 1 do artigo 175.º como o artigo 95.º do Tratado CE 

para beneficiar das tecnologias modernas e mantê-las ou introduzi-las nas economias de 

escala.   

 

Como o Tribunal de Justiça fez notar no processo relativo à publicidade dos produtos do 

tabaco1, só os actos que têm verdadeiramente por objectivo melhorar as condições do 

estabelecimento e do funcionamento do mercado interno podem ser baseados no artigo 95.º. 

Por outras palavras, para que o artigo 95.º seja válido, o acto proposto deve ter algum "valor 

acrescentado" para o mercado interno.  

 

É o que se afigura ser precisamente o caso das alterações em causa, visto pretenderem evitar a 

fragmentação do mercado para produtos que permitem economias de energia importantes, e 

estabelecer, assim, um espaço sem fronteiras internas em que a livre circulação de 

mercadorias, pessoas, serviços e capitais é assegurada em conformidade com as disposições 

do Tratado CE (nomeadamente o n.º 1, alínea c) do artigo 3.º e o artigo 14.º).  

 

Em consequência, se essas alterações forem aprovadas, deve ser acrescentada uma base 

jurídica coerente oferecida pelo artigo 95.º do Tratado CE. Por outro lado, a actual referência 

ao n.º 1 do artigo 175.º deve ser mantida, uma vez que abrangeria o objectivo ambiental 

global da proposta.       

 

Importa lembrar, porém, que a combinação do artigo 175.º com o artigo 95.º pode implicar 

alguma incerteza jurídica, na medida em que, nos termos do artigo 95.º, para manterem ou 

adoptarem medidas mais estritas do que as previstas num acto comunitário, os Estados-

Membros deverão obter a aprovação da Comissão, ao passo que, no caso das medidas 

baseadas no artigo 175.º, o artigo 176.º dispõe que podem ser mantidas ou introduzidas 

medidas de protecção reforçadas desde que sejam compatíveis com o Tratado e notificadas à 

Comissão.   

 

No caso em apreço, as duas disposições podem ser interpretadas do seguinte modo. Dado que 

as alterações em análise não contradizem completamente o objectivo inicial da proposta de 

estabelecer requisitos mínimos de desempenho energético, as medidas nacionais mais 

rigorosas, caso existam, podem ser objecto de uma aprovação automática da Comissão, depois 

de notificadas, excepto se prejudicarem o funcionamento do mercado interno.     

 

Conclusão 

 

À luz do que precede, considera-se que o n.º 1 do artigo 175.º do Tratado CE é a base jurídica 

                                                 
1 Processo C-376/98 República Federal da Alemanha contra Parlamento Europeu e Conselho da União 

Europeia [2000] Colect. I-8419, pontos 81-83. 
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mais pertinente para a proposta, tal como foi apresentada pela Comissão. Não há necessidade 

de acrescentar qualquer referência ao artigo 95.º, excepto se as alterações que o exigem como 

base jurídica mais pertinente forem primeiramente declaradas admissíveis pela presidente da 

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e seguidamente aprovadas pela própria 

comissão. 

Assim sendo, na sua reunião de 30-31 de Março de 2009, a Comissão dos Assuntos Jurídicos 

decidiu, por 18 votos a favor, 1 voto contra e zero abstenções1, recomendar que a base jurídica 

da Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao desempenho 

energético dos edifícios (Reformulação) seja o n.º 1 do artigo 175.º do Tratado CE, só sendo 

necessário acrescentar o artigo 95.º do Tratado CE se as alterações que o exigem forem 

declaradas admissíveis e aprovadas. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração, 

Giuseppe Gargani 

                                                 
1 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Giuseppe Gargani (presidente), Rainer Wieland (vice-

presidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice-presidente), Francesco Enrico Speroni (vice-presidente), 

Monica Frassoni (relatora de parecer), Carlo Casini, Bert Doorn, Nicole Fontaine, Neena Gill, Klaus-Heiner 

Lehne, Véronique Mathieu, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, 

Eva-Riitta Siitonen, Jacques Toubon, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka. 


