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Amendamentul 51
Herbert Reul

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul
175 alineatul (1),

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolele 
95 și 175 alineatul (1),

Or. de

Justificare

Această adaptare este necesară în vederea armonizării. 

Amendamentul 52
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
175 alineatul (1),

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
175 alineatul (1) și articolul 95, în 
legătură cu articolele 3, 4 și 5 și cu 
anexele I și II,

Or. en

Justificare

Pentru a beneficia de tehnologiile moderne și pentru a le menține sau introduce în economiile 
de scară, directiva privind performanța energetică a clădirilor (directiva EPBD) are nevoie 
de un temei juridic dublu.  Prezenta directivă EPBD permite existența unor piețe individuale 
în Europa, în care diferitele metode de calcul și cerințele privind inspecțiile împiedică 
producătorii să comercializeze produse care respectă legislația pe teritoriul Uniunii
Europene. Prin urmare, este necesar să se introducă la nivel european o metodă de calcul 
unică, cu variabile obiective, care să ia în considerare diferențele climatice regionale, pe 
baza unei abordări axate pe piața unică (articolul 95).
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Amendamentul 53
Paul Rübig

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
175 alineatul (1),

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
175 alineatul (1) și articolul 95, în 
legătură cu articolele 3 și 4 și cu anexele I 
și II,

Or. en

Justificare

Trebuie evitată dublarea legislației referitoare la clădiri și produse de construcție, deoarece 
acestea se supun unei legislații complexe care acoperă deja sau va acoperi în curând toate 
aspectele legate de etichetarea ecologică.

Produsele de construcții sunt întotdeauna luate în considerare în funcție de lucrările în care 
sunt instalate. Performanța unui produs într-o clădire depinde de modul în care este instalat. 
Performanța include aspectele legate de siguranță, de mediu, de incendii, aspectele mecanice, 
acustice sau legate de eficiența energetică. Cu toate acestea, dacă sunt instalate prost, aceste 
produse își pierd eficiența.

Amendamentul 54
Adam Gierek

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
175 alineatul (1),

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
175 alineatul (1), precum și articolul 3, în 
legătură cu  articolele 3 și 4 și anexele I și 
II,

Or. pl
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Justificare

Eficiența energetică ocupă un loc important în politica de mediu. În vederea utilizării 
judicioase a noilor tehnologii și a menținerii importanței acestora sau a introducerii lor la 
scară largă în economie, EPBD presupune un dublu temei juridic. Acest lucru va contribui la 
îndeplinirea obiectivului de reducere a consumului energetic și a emisiilor. În consecință, în 
Europa trebuie introdusă o singură metodă de calcul, cu variabile obiective, care să țină cont 
de diferențele climatice regionale în conformitate cu politica pieței interne (articolul 95). Se 
pot face economii de energie reale prin promovarea conceptului de piață internă.

Amendamentul 55
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Reducerea consumului de energie în 
sectorul clădirilor constituie o componentă 
importantă a măsurilor necesare pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
și pentru respectarea Protocolului de la 
Kyoto la Convenția-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite privind schimbările 
climatice și a altor angajamente asumate 
la nivel european și internațional în 
vederea reducerii emisiilor de gaze cu 
efect de seră după anul 2012. Consumul 
redus de energie are, de asemenea, un rol 
important în promovarea siguranței 
aprovizionării cu energie, în dezvoltarea 
tehnologică și în crearea de posibilități de 
ocupare a forței de muncă și de dezvoltare 
regională, în special în zonele rurale.

(3) Deoarece clădirile reprezintă 40 % din 
consumul total de energie în UE, 
reducerea consumului de energie în 
sectorul clădirilor constituie o componentă 
importantă a măsurilor necesare pentru 
reducerea dependenței energetice a UE și 
a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Împreună cu o utilizare sporită a 
energiilor regenerabile, măsurile luate 
pentru a reduce consumul de energie în 
UE vor permite respectarea de către UE a
Protocolului de la Kyoto la Convenția-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
privind schimbările climatice (CCONUSC) 
și a angajamentului său pe termen lung 
de a menține creșterea globală a 
temperaturii la sub 2°C. Consumul redus 
de energie și intensificarea utilizării 
energiei regenerabile au, de asemenea, un 
rol important în promovarea siguranței 
aprovizionării cu energie, în dezvoltarea 
tehnologică și în crearea de posibilități de 
ocupare a forței de muncă și de dezvoltare 
regională, în special în zonele rurale.

Or. en
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Amendamentul 56
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Reducerea consumului de energie în 
sectorul clădirilor constituie o componentă 
importantă a măsurilor necesare pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
și pentru respectarea Protocolului de la 
Kyoto la Convenția-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite privind schimbările 
climatice și a altor angajamente asumate 
la nivel european și internațional în 
vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect 
de seră după anul 2012. Consumul redus 
de energie are, de asemenea, un rol 
important în promovarea siguranței 
aprovizionării cu energie, în dezvoltarea 
tehnologică și în crearea de posibilități de 
ocupare a forței de muncă și de dezvoltare 
regională, în special în zonele rurale.

(3) Reducerea consumului de energie și 
utilizarea energiei regenerabile în sectorul 
clădirilor constituie o componentă 
importantă a măsurilor necesare pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
și pentru respectarea Protocolului de la 
Kyoto la Convenția-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite privind schimbările 
climatice (CCONUSC), precum și a 
angajamentelor proprii asumate de 
Comunitate în vederea reducerii emisiilor 
globale de gaze cu efect de seră cu cel 
puțin 20% față de nivelurile anilor 1990 
până în 2020 și cu 30% în cazul semnării 
unui acord internațional. Consumul redus 
de energie și intensificarea utilizării 
energiei regenerabile au, de asemenea, un 
rol important în promovarea siguranței 
aprovizionării cu energie, în dezvoltarea 
tehnologică și în crearea de posibilități de 
ocupare a forței de muncă și de dezvoltare 
regională, în special în zonele rurale.

Or. en

Justificare

 Prezenta directivă abordează „performanța energetică” a clădirilor. Cu toate acesta, 
directiva existentă nu definește „performanța” decât în funcție de cerere, ignorând rolul 
important al ofertei. Prin urmare, reformarea actuală a directivei EPBD ar trebui să 
amelioreze acest aspect, printr-o mai bună legătură între creșterea performanței energetice și 
energia produsă din surse regenerabile. În plus, pentru a se asigura consecvența cu alte 
dispoziții legislative recente ale UE și precizia, este necesar să se includă și obiectivele 
comunitare de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
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Amendamentul 57
Adam Gierek

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Reducerea consumului de energie în 
sectorul clădirilor constituie o componentă 
importantă a măsurilor necesare pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
și pentru respectarea Protocolului de la 
Kyoto la Convenția-cadru a Organizației 
Națiunilor Unite privind schimbările 
climatice și a altor angajamente asumate la 
nivel european și internațional în vederea 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
după anul 2012. Consumul redus de 
energie are, de asemenea, un rol important 
în promovarea siguranței aprovizionării cu 
energie, în dezvoltarea tehnologică și în 
crearea de posibilități de ocupare a forței 
de muncă și de dezvoltare regională, în 
special în zonele rurale.

(3) Reducerea consumului specific de 
energie în sectorul clădirilor printr-o 
utilizare mai eficientă a energiei constituie 
o componentă importantă a măsurilor 
necesare pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră și pentru respectarea 
Protocolului de la Kyoto la Convenția-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
privind schimbările climatice și a altor 
angajamente asumate la nivel european și 
internațional în vederea reducerii emisiilor 
de gaze cu efect de seră după anul 2012. 
Consumul specific redus de energie are, de 
asemenea, un rol important în promovarea 
siguranței aprovizionării cu energie, a 
inovațiilor și dezvoltării tehnologice în 
domeniul energiei, precum și în 
programarea investițiilor și în crearea de 
posibilități de ocupare a forței de muncă și 
de dezvoltare regională.

Or. pl

Justificare

Utilizarea mai eficientă a energiei va reduce consumul specific al acesteia. Evident, acest 
lucru nu este valabil doar în zonele rurale.

Amendamentul 58
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Consiliul European din martie 2007 a 
subliniat necesitatea de a crește eficiența 

(5) Consiliul European din martie 2007 a 
subliniat necesitatea de a crește eficiența 
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energetică în Comunitate pentru a atinge 
obiectivul de reducere cu 20% a 
consumului de energie al Comunității până 
în 2020 și a făcut apel la realizarea 
completă și rapidă a priorităților stabilite în 
comunicarea Comisiei intitulată „Plan de 
acțiune pentru eficiență energetică: 
realizarea potențialului”. Acest plan de 
acțiune a identificat marele potențial de 
economii de energie rentabile în sectorul 
clădirilor. În rezoluția sa de la 31 ianuarie 
2008, Parlamentul European s-a pronunțat 
în favoarea consolidării dispozițiilor 
Directivei 2002/91/CE.

energetică în Comunitate pentru a atinge 
obiectivul de reducere cu 20% a 
consumului de energie al Comunității până 
în 2020 și a făcut apel la realizarea 
completă și rapidă a priorităților stabilite în 
comunicarea Comisiei intitulată „Plan de 
acțiune pentru eficiență energetică: 
realizarea potențialului”. Acest plan de 
acțiune a identificat marele potențial de 
economii de energie rentabile în sectorul 
clădirilor. În rezoluția sa din 31 ianuarie 
2008, Parlamentul European s-a pronunțat 
în favoarea consolidării dispozițiilor 
Directivei 2002/91/CE și a solicitat în 
diferite ocazii, ultima dată în cadrul 
rezoluției sale referitoare la a doua 
revizuire strategică a politicii energetice, 
ca obiectivul de 20% privind eficiența 
energetică în 2020 să devină obligatoriu. 
De asemenea, Decizia nr. .../2009/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind repartizarea eforturilor, pentru 
care eficiența energetică în sectorul 
construcțiilor va fi esențială, stabilește 
obiective naționale obligatorii de reducere 
a emisiilor de CO2 în afara ETS, iar 
Directiva 2009/.../CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile îndeamnă la promovarea 
eficienței energetice în contextul unui 
obiectiv obligatoriu pentru energia 
regenerabilă de 20% din totalul 
consumului de energie din UE până în 
2020.

Or. en
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Amendamentul 59
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (5a) Consiliul European din martie 2007 
a reafirmat angajamentul asumat de 
Comunitate cu privire la dezvoltarea la 
scară comunitară a energiilor 
regenerabile prin sprijinirea unui obiectiv 
obligatoriu în vederea atingerii unei 
ponderi a energiei regenerabile de 20% 
până în anul 2020. Directiva 2009/.../CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile stabilește un cadru 
comun pentru promovarea energiilor 
regenerabile. Aceasta subliniază 
necesitatea incorporării unui factor de 
energie regenerabilă pentru respectarea 
cerințelor minime de performanță 
energetică stabilite în Directiva 
2002/91/CE, cu scopul de a grăbi 
instituirea de niveluri minime de utilizare 
a energiei din surse regenerabile în 
clădiri.

Or. en

Justificare

Directive 2009/(...)Directiva 2009/(...)/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile solicită folosirea unui nivel minim de 
energie regenerabilă în sectorul clădirilor până în 2015 și prevede, în plus, incorporarea 
unui factor de energie regenerabilă în directiva EPBD.
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Amendamentul 60
Adam Gierek

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Este necesar să se stabilească  acțiuni 
mai concrete, care să vizeze exploatarea 
marelui potențial, încă nevalorificat, al 
economisirii de energie în sectorul 
clădirilor și reducerea marilor decalaje 
între statele membre în ceea ce privește 
rezultatele obținute în acest sector.

(7) Este necesar să se stabilească acțiuni 
juridice și tehnice mai concrete, care să 
vizeze exploatarea marelui potențial, încă 
nevalorificat, al economisirii de energie în 
sectorul clădirilor individuale și al 
ansamblurilor de locuințe cu diferite 
forme de proprietate existente, în vederea 
reducerii marilor decalaje între statele 
membre în ceea ce privește rezultatele 
obținute în acest sector.

Or. pl

Justificare

Economiile de energie propuse vizează o gamă largă de tipuri diferite de clădiri, de la clădiri 
joase până la clădiri individuale mari, inclusiv ansamblurile formate din astfel de clădiri, și 
diferitele forme de proprietate pot da naștere la probleme de natură juridică. De exemplu, în 
aceeași clădire, e posibil ca unele apartamente să fie proprietatea locatarilor, altele pot fi 
locuințe sociale, iar altele pot aparține unor alte persoane fizice sau juridice. În orice proiect 
de renovare, implicarea tuturor tipurilor diferite de proprietari în investițiile care trebuie 
efectuate reprezintă o problemă dificil de rezolvat.

Amendamentul 61
Adam Gierek

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metodologii 
care să poată fi diferențiată la nivel 
național și regional , și care să includă, în 
afară de caracteristicile  termice, și alți 
factori care joacă un rol din ce în ce mai 
important, cum ar fi instalațiile de

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metodologii 
de calcul unice, armonizate la nivel 
european, cu variabile obiective, care să 
țină cont în mod adecvat de diferențele 
climatice regionale.
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încălzire și de climatizare, folosirea 
surselor regenerabile  de energie , 
încălzirea pasivă și elementele de răcire, 
umbrirea, calitatea aerului din interior, 
lumina naturală adecvată și proiectarea 
clădirii. Metodologia de calcul al 
performanței energetice nu ar trebui să se 
bazeze doar pe sezonul în care este 
necesară utilizarea încălzirii, ci ar trebui 
să vizeze performanța energetică anuală a 
unei clădiri.

Or. pl

Justificare

Legile fizicii sunt aceleași pe întreg teritoriul Europei. La nivel local, doar parametrii 
obiectivi, precum expunerea la soare, numărul de zile în care a fost atinsă o anumită 
temperatură ș.a.m.d. au relevanță. Acest date au fost deja armonizate la nivel european. 
Actualele măsuri de punere în aplicare, bazate pe diferite modele de calcul, constituie de 
barieră de facto în calea comerțului, nu numai între statele membre, ci și între regiuni. 
Alegerea unei singure metodologii va permite să se efectueze comparații la toate nivelurile și 
va elimina confuzia existentă în actuala directivă EPBD.

Amendamentul 62
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metodologii
care să poată fi diferențiată la nivel 
național și regional , și care să includă, în 
afară de caracteristicile  termice, și alți 
factori care joacă un rol din ce în ce mai 
important, cum ar fi instalațiile de încălzire 
și de climatizare, folosirea surselor 
regenerabile  de energie , încălzirea pasivă 
și elementele de răcire, umbrirea, calitatea 
aerului din interior, lumina naturală 
adecvată și proiectarea clădirii. 
Metodologia de calcul al performanței 

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metode 
armonizate la nivel comunitar, cu 
variabile obiective, care să țină cont de 
diferențele climatice din diferitele țări, în 
afară de caracteristicile termice și de alți 
factori care joacă un rol din ce în ce mai 
important, cum ar fi instalațiile de încălzire 
și de climatizare, folosirea surselor 
regenerabile de energie, încălzirea pasivă și 
elementele de răcire, umbrirea, calitatea 
aerului din interior, lumina naturală 
adecvată și proiectarea clădirii. 
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energetice nu ar trebui să se bazeze doar pe 
sezonul în care este necesară utilizarea 
încălzirii, ci ar trebui să vizeze performanța 
energetică anuală a unei clădiri.

Metodologia de calcul al performanței 
energetice nu ar trebui să se bazeze doar pe 
sezonul în care este necesară utilizarea 
încălzirii, ci ar trebui să vizeze performanța 
energetică anuală a unei clădiri.

Or. it

Justificare

Metodologia de calcul trebuie să fie uniformă la nivel comunitar.

Amendamentul 63
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metodologii 
care să poată fi diferențiată la nivel 
național și regional , și care să includă, în 
afară de caracteristicile  termice, și alți 
factori care joacă un rol din ce în ce mai 
important, cum ar fi instalațiile de încălzire 
și de climatizare, folosirea surselor 
regenerabile  de energie , încălzirea pasivă 
și elementele de răcire, umbrirea, calitatea 
aerului din interior, lumina naturală 
adecvată și proiectarea clădirii. 
Metodologia de calcul al performanței 
energetice nu ar trebui să se bazeze doar pe 
sezonul în care este necesară utilizarea 
încălzirii, ci ar trebui să vizeze performanța 
energetică anuală a unei clădiri.

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metode de 
calcul europene unice cu variabile 
obiective care să ia în considerare 
diferențele climatice regionale și care să 
includă, în afară de caracteristicile termice, 
și alți factori care joacă un rol din ce în ce 
mai important, cum ar fi instalațiile de 
încălzire, de ventilare și de climatizare, 
folosirea surselor regenerabile de energie , 
încălzirea pasivă și elementele de răcire, 
umbrirea, lumina naturală adecvată și 
proiectarea clădirii. Metodologia de calcul 
al performanței energetice nu ar trebui să 
se bazeze doar pe sezonul în care este 
necesară utilizarea încălzirii, ci ar trebui să 
vizeze performanța energetică anuală a 
unei clădiri. 

Or. en

Justificare

Legile fizicii sunt universale. La nivel local sunt relevanți doar parametrii obiectivi, precum 
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lumina soarelui, gradele-zile și aceste date au fost deja standardizate la nivel european. 
Măsurile de punere în aplicare actuale, cu diferite modele de calcul, reprezintă bariere reale 
în calea comerțului. Metoda unică va permite realizarea unei comparații la toate nivelurile

„Calitatea aerului din interior” nu reprezintă un factor activ. „Sistemul de ventilație” 
reflectă mai bine acest lucru și permite, de asemenea, diferențierea dintre sistemele de 
climatizare și de ventilație.

Amendamentul 64
Peter Liese, Ján Hudacký

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metodologii 
care să poată fi diferențiată la nivel 
național și regional , și care să includă, în 
afară de caracteristicile  termice, și alți 
factori care joacă un rol din ce în ce mai 
important, cum ar fi instalațiile de încălzire 
și de climatizare, folosirea surselor 
regenerabile  de energie , încălzirea pasivă 
și elementele de răcire, umbrirea, calitatea 
aerului din interior, lumina naturală 
adecvată și proiectarea clădirii.  
Metodologia de calcul al performanței 
energetice nu ar trebui să se bazeze doar pe 
sezonul în care este necesară utilizarea 
încălzirii, ci ar trebui să vizeze performanța 
energetică anuală a unei clădiri. 

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metodologii 
unice, spre exemplu, cea stabilită în 
standardul EN 15193 „Performanța 
energetică a clădirilor - Cerințe energetice 
pentru iluminat” și care să includă, în 
afară de caracteristicile termice, și alți 
factori care joacă un rol din ce în ce mai 
important, cum ar fi instalațiile de încălzire 
și de climatizare, sistemele de iluminat, 
folosirea surselor regenerabile  de energie , 
încălzirea pasivă și elementele de răcire, 
umbrirea, calitatea aerului din interior, 
sistemele adecvate de măsurare, 
monitorizare și control al luminii naturale
și proiectarea clădirii. Metodologia de 
calcul al performanței energetice nu ar 
trebui să se bazeze doar pe sezonul în care 
este necesară utilizarea încălzirii, ci ar 
trebui să vizeze performanța energetică 
anuală a unei clădiri. Metodologia ar 
trebui să țină seama de standarde 
europene obligatorii precum EN 15193 
„Performanța energetică a clădirilor -
Cerințe energetice pentru iluminat”.

Or. en
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Amendamentul 65
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metodologii 
care să poată fi diferențiată la nivel 
național și regional , și care să includă, în 
afară de caracteristicile  termice, și alți 
factori care joacă un rol din ce în ce mai 
important, cum ar fi instalațiile de încălzire 
și de climatizare, folosirea surselor 
regenerabile  de energie , încălzirea pasivă 
și elementele de răcire, umbrirea, calitatea 
aerului din interior, lumina naturală 
adecvată și proiectarea clădirii.  
Metodologia de calcul al performanței 
energetice nu ar trebui să se bazeze doar pe 
sezonul în care este necesară utilizarea 
încălzirii, ci ar trebui să vizeze performanța 
energetică anuală a unei clădiri. 

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metodologii 
armonizate care să includă, în afară de 
caracteristicile  termice, și alți factori care 
joacă un rol din ce în ce mai important, 
cum ar fi instalațiile de încălzire și de 
climatizare, folosirea surselor regenerabile
de energie , încălzirea pasivă și elementele 
de răcire, umbrirea, calitatea aerului din 
interior, lumina naturală adecvată și 
proiectarea clădirii. Metodologia de calcul 
al performanței energetice nu ar trebui să 
se bazeze doar pe sezonul în care este 
necesară utilizarea încălzirii, ci ar trebui să 
vizeze performanța energetică anuală a 
unei clădiri. Standardizarea europeană 
elaborată pe baza mandatului M/343 ar 
trebui, de asemenea, adoptată ca bază 
pentru a evita riscul de fragmentare a 
pieței în Uniunea Europeană.

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei ar duce la fragmentarea pieței. Ar trebui elaborat un standard 
european, în scopuri de comparabilitate.

Amendamentul 66
Jan Březina

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metodologii 

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metodologii 
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care să poată fi diferențiată la nivel 
național și regional , și care să includă, în 
afară de caracteristicile  termice, și alți 
factori care joacă un rol din ce în ce mai 
important, cum ar fi instalațiile de încălzire 
și de climatizare, folosirea surselor 
regenerabile  de energie , încălzirea pasivă 
și elementele de răcire, umbrirea, calitatea 
aerului din interior, lumina naturală 
adecvată și proiectarea clădirii.  
Metodologia de calcul al performanței 
energetice nu ar trebui să se bazeze doar pe 
sezonul în care este necesară utilizarea 
încălzirii, ci ar trebui să vizeze performanța 
energetică anuală a unei clădiri. 

care să poată fi diferențiată la nivel 
național și regional, și care să includă, în 
afară de caracteristicile  termice, și alți 
factori care joacă un rol din ce în ce mai 
important, cum ar fi instalațiile de 
încălzire, de răcire și de ventilare, 
recuperarea căldurii, controlul 
temperaturii pe zone, folosirea surselor 
regenerabile  de energie , încălzirea pasivă 
și elementele de răcire, umbrirea, calitatea 
aerului din interior, lumina naturală 
adecvată și proiectarea clădirii. 
Metodologia de calcul al performanței 
energetice nu ar trebui să se bazeze doar pe 
sezonul în care este necesară utilizarea 
încălzirii, ci ar trebui să vizeze performanța 
energetică anuală a unei clădiri.

Or. en

Justificare

Heat recovery, zone control and ventilation are essential elements to improve the energy 
efficiency of buildings. Hence, these shall also be taken into account concerning energy 
performance of buildings requirements.

To ensure consistency with the term “heating system”, it is recommended to use the term 
“cooling system” instead of the word “air conditioning”. It is better to focus on “functions” 
instead of technologies, because more multifunctional systems are placed on the market. E.g. 
most air-conditioners also have a heating function, some heat pumps may have a cooling 
function.

Amendamentul 67
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metodologii 
care să poată fi diferențiată la nivel 
național și regional , și care să includă, în 
afară de caracteristicile  termice, și alți 
factori care joacă un rol din ce în ce mai 

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metodologii 
care să poată fi diferențiată la nivel 
național și regional, și care să includă, în 
afară de caracteristicile termice, și alți 
factori care joacă un rol din ce în ce mai 
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important, cum ar fi instalațiile de încălzire 
și de climatizare, folosirea surselor 
regenerabile  de energie , încălzirea pasivă 
și elementele de răcire, umbrirea, calitatea 
aerului din interior, lumina naturală 
adecvată și proiectarea clădirii. 
Metodologia de calcul al performanței 
energetice nu ar trebui să se bazeze doar pe 
sezonul în care este necesară utilizarea 
încălzirii, ci ar trebui să vizeze performanța 
energetică anuală a unei clădiri. 

important, cum ar fi instalațiile de încălzire 
și de climatizare, folosirea surselor 
regenerabile  de energie , încălzirea pasivă 
și elementele de răcire, umbrirea, calitatea 
aerului din interior, lumina naturală 
adecvată, utilizarea celor mai performante 
materiale izolante și proiectarea clădirii. 
Metodologia de calcul al performanței 
energetice nu ar trebui să se bazeze doar pe 
sezonul în care este necesară utilizarea 
încălzirii, ci ar trebui să vizeze performanța 
energetică anuală a unei clădiri.

Or. en

Justificare

Importanța materialelor de izolare cu cele mai bune performanțe pare a fi trecută cu vederea 
în această directivă, acestea fiind unele dintre cele mai importante componente care ar trebui 
luate în considerare în momentul calculării eficienței energetice.

Amendamentul 68
Paul Rübig

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metodologii 
care să poată fi diferențiată la nivel 
național și regional , și care să includă, în 
afară de caracteristicile  termice, și alți 
factori care joacă un rol din ce în ce mai 
important, cum ar fi instalațiile de încălzire 
și de climatizare, folosirea surselor 
regenerabile  de energie , încălzirea pasivă 
și elementele de răcire, umbrirea, calitatea 
aerului din interior, lumina naturală 
adecvată și proiectarea clădirii.  
Metodologia de calcul al performanței 
energetice nu ar trebui să se bazeze doar pe 
sezonul în care este necesară utilizarea 
încălzirii, ci ar trebui să vizeze performanța 

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metodologii 
care să includă, în afară de caracteristicile
termice, și alți factori care joacă un rol din 
ce în ce mai important, cum ar fi instalațiile 
de încălzire, de ventilare și de climatizare, 
sistemele de iluminat, folosirea surselor 
regenerabile  de energie , încălzirea pasivă 
și elementele de răcire, umbrirea, calitatea 
aerului din interior, lumina naturală 
adecvată și proiectarea clădirii. 
Metodologia de calcul al performanței 
energetice nu ar trebui să se bazeze doar pe 
sezonul în care este necesară utilizarea 
încălzirii, ci ar trebui să vizeze performanța 
energetică anuală a unei clădiri.
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energetică anuală a unei clădiri. 

Or. en

Justificare

Metodologia de stabilire a performanței energetice a clădirilor ar trebui să fie lipsită de 
ambiguitate, comună și bazată pe standardele europene armonizate existente (CEN). Acest 
lucru va conduce la o mai bună armonizare a sectorului construcțiilor de clădiri și la 
asigurarea unei comparabilități, la nivel european, a eficienței energetice a clădirilor.

„Ventilația” permite diferențierea între sistemele de climatizare și cele de ventilație, având în 
vedere că în majoritatea clădirilor rezidențiale acestea sunt două sisteme diferite.

Amendamentul 69
Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metodologii 
care să poată fi diferențiată la nivel 
național și regional , și care să includă, în 
afară de caracteristicile  termice, și alți 
factori care joacă un rol din ce în ce mai 
important, cum ar fi instalațiile de încălzire 
și de climatizare, folosirea surselor 
regenerabile  de energie , încălzirea pasivă 
și elementele de răcire, umbrirea, calitatea 
aerului din interior, lumina naturală 
adecvată și proiectarea clădirii. 
Metodologia de calcul al performanței 
energetice nu ar trebui să se bazeze doar pe 
sezonul în care este necesară utilizarea 
încălzirii, ci ar trebui să vizeze performanța 
energetică anuală a unei clădiri. 

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metodologii 
care să poată fi diferențiată la nivel 
național și regional, și care să includă, în 
afară de caracteristicile termice, și alți 
factori care joacă un rol din ce în ce mai 
important, cum ar fi instalațiile de încălzire 
și de climatizare, folosirea surselor 
regenerabile de energie, încălzirea pasivă și 
elementele de răcire, umbrirea, calitatea 
aerului din interior, lumina naturală 
adecvată, sistemele de izolație și 
proiectarea clădirii. Metodologia de calcul 
al performanței energetice nu ar trebui să 
se bazeze doar pe sezonul în care este 
necesară utilizarea încălzirii, ci ar trebui să 
vizeze performanța energetică anuală a 
unei clădiri. Această metodologie ar trebui 
să opereze o distincție între „anvelopa 
clădirii” și „sistemul tehnic al clădirii”.

Or. fr
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Justificare

Sistemele de izolație, care depind de diferitele părți ale anvelopei clădirii (acoperișul, pereții, 
tavanele. ferestrele, punțile termice etc.), reprezintă o caracteristică determinantă a 
performanței energetice a clădirilor. Metodologia pentru calculul acesteia ar trebui să 
opereze distincția propusă, deoarece izolația termică a unei clădiri este esențială pentru 
luarea deciziei corecte cu privire la sistemul tehnic al clădirii. Cu cât o clădire este mai bine 
izolată termic, cu atât mai puțin este necesar să se instaleze un sistem tehnic 
supradimensionat.

Amendamentul 70
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metodologii 
care să poată fi diferențiată la nivel 
național și regional , și care să includă, în 
afară de caracteristicile  termice, și alți 
factori care joacă un rol din ce în ce mai 
important, cum ar fi instalațiile de încălzire 
și de climatizare, folosirea surselor 
regenerabile  de energie , încălzirea pasivă 
și elementele de răcire, umbrirea, calitatea 
aerului din interior, lumina naturală 
adecvată și proiectarea clădirii.  
Metodologia de calcul al performanței 
energetice nu ar trebui să se bazeze doar pe 
sezonul în care este necesară utilizarea 
încălzirii, ci ar trebui să vizeze performanța 
energetică anuală a unei clădiri. 

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metodologii 
comparative care să poată fi diferențiată la 
nivel național și regional, și care să 
includă, în afară de caracteristicile termice, 
și alți factori care joacă un rol din ce în ce 
mai important, cum ar fi instalațiile de 
încălzire și de climatizare, folosirea 
surselor regenerabile de energie , încălzirea 
pasivă și elementele de răcire, umbrirea, 
calitatea aerului din interior, lumina 
naturală adecvată și proiectarea clădirii. 
Metodologia de calcul al performanței 
energetice nu ar trebui să se bazeze doar pe 
sezonul în care este necesară utilizarea 
încălzirii, ci ar trebui să vizeze performanța 
energetică anuală a unei clădiri.

Or. en

Justificare

Întrucât statele membre folosesc sisteme de măsurare diferite, acest lucru le împiedică să 
realizeze o comparație între performanța energetică a clădirilor lor.
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Amendamentul 71
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metodologii 
care să poată fi diferențiată la nivel 
național și regional , și care să includă, în 
afară de caracteristicile  termice, și alți 
factori care joacă un rol din ce în ce mai 
important, cum ar fi instalațiile de încălzire 
și de climatizare, folosirea surselor 
regenerabile  de energie , încălzirea pasivă 
și elementele de răcire, umbrirea, calitatea 
aerului din interior, lumina naturală 
adecvată și proiectarea clădirii.  
Metodologia de calcul al performanței 
energetice nu ar trebui să se bazeze doar pe 
sezonul în care este necesară utilizarea 
încălzirii, ci ar trebui să vizeze performanța 
energetică anuală a unei clădiri. 

(9) Performanța energetică a clădirilor ar 
trebui calculată pe baza unei metodologii 
care să poată fi diferențiată la nivel 
național și regional, și care să includă, în 
afară de caracteristicile termice, și alți 
factori care joacă un rol din ce în ce mai 
important, cum ar fi instalațiile de 
încălzire, de ventilare și de climatizare, 
folosirea surselor regenerabile de energie , 
încălzirea pasivă și elementele de răcire, 
umbrirea, calitatea aerului din interior, 
lumina naturală adecvată și proiectarea 
clădirii. Metodologia de calcul al 
performanței energetice nu ar trebui să se 
bazeze doar pe sezonul în care este 
necesară utilizarea încălzirii, ci ar trebui să 
vizeze performanța energetică anuală a 
unei clădiri.

Or. en

Justificare

„Calitatea aerului din interior”este rezultatul, și nu un factor activ al încălzirii pasive, al 
elementelor de răcire, sau al instalațiilor de încălzire și de climatizare. În plus, „calitatea 
aerului din interior”nu este definită și nu este folosită nici într-un alt loc în cadrul directivei. 
„Sistemul de ventilație” reflectă mai bine acest factor și permite, de asemenea, diferențierea 
dintre sistemele de climatizare și de ventilație, care, în majoritatea clădirilor rezidențiale, 
sunt diferite.



PE420.139v01-00 20/105 AM\768653RO.doc

RO

Amendamentul 72
Markus Ferber

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Statele membre ar trebui să fixeze 
cerințe minime pentru performanța 
energetică a clădirilor. Aceste cerințe ar 
trebui stabilite avându-se în vedere 
atingerea echilibrului optim, din punctul 
de vedere al costurilor, între investițiile 
necesare și economiile de cost al energiei 
realizate pe durata de viață a clădirii. Ar 
trebui prevăzută posibilitatea ca statele 
membre să își revizuiască periodic 
cerințele minime de performanță 
energetică  a clădirilor în funcție de
progresul tehnic.

(10) Statele membre ar trebui să fixeze 
cerințe minime pentru performanța 
energetică a clădirilor. Ar trebui să se 
prevadă ca statele membre să își poată 
revizui periodic cerințele minime de 
performanță energetică a clădirilor în 
funcție de progresul tehnic.

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei referitoare la obligația statelor membre de a-și adapta, până în 2017, 
cerințele minime de performanță energetică a clădirilor la cerințele optime, din punctul de 
vedere al costurilor, minime calculate pe baza metodei uniforme recomandate încalcă 
principiul subsidiarității.  Nu reiese cu claritate de ce obiectivul urmărit de noua versiune a 
directivei privind clădirile (acela de îmbunătățire a eficienței energetice în sectorul 
clădirilor) nu ar putea fi atins în mod adecvat de statele membre. 

Amendamentul 73
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Statele membre ar trebui să fixeze 
cerințe minime pentru performanța 
energetică a clădirilor. Aceste cerințe ar 
trebui stabilite avându-se în vedere 
atingerea echilibrului optim, din punctul de 

(10) Statele membre ar trebui să fixeze 
cerințe minime pentru performanța 
energetică a clădirilor. Aceste cerințe ar 
trebui stabilite avându-se în vedere 
atingerea echilibrului optim, din punctul de 
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vedere al costurilor, între investițiile 
necesare și economiile de cost al energiei
realizate pe durata de viață a clădirii. Ar 
trebui prevăzută posibilitatea ca statele 
membre să își  revizuiască periodic 
cerințele minime de performanță 
energetică  a clădirilor în funcție de 
progresul tehnic.

vedere al costurilor, între investițiile 
necesare și economiile de cost în ceea ce 
privește energia, mediul și alte costuri 
sociale externe realizate pe durata de viață 
a clădirii. Ar trebui prevăzută posibilitatea 
ca statele membre să își  revizuiască 
periodic cerințele minime de performanță 
energetică  a clădirilor în funcție de 
progresul tehnic.

Or. en

Justificare

În momentul calculării echilibrului optim din punctul de vedere al costurilor, trebuie să fie 
luate în considerare costurile și beneficiile de mediu, ca și în cazul schimbărilor climatice.

Amendamentul 74
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Statele membre ar trebui să fixeze 
cerințe minime pentru performanța 
energetică a clădirilor. Aceste cerințe ar 
trebui stabilite avându-se în vedere 
atingerea echilibrului optim, din punctul de 
vedere al costurilor, între investițiile 
necesare și economiile de cost al energiei
realizate pe durata de viață a clădirii. Ar 
trebui prevăzută posibilitatea ca statele 
membre să își  revizuiască periodic 
cerințele minime de performanță 
energetică  a clădirilor în funcție de 
progresul tehnic.

(10) Statele membre ar trebui să fixeze 
cerințe minime pentru performanța 
energetică a clădirilor. Aceste cerințe ar 
trebui stabilite avându-se în vedere 
atingerea echilibrului optim, din punctul de 
vedere al costurilor, între investițiile 
necesare și economiile de cost în ceea ce 
privește energia și costurile externe
realizate pe durata de viață a clădirii. Ar 
trebui prevăzută posibilitatea ca statele 
membre să își  revizuiască periodic 
cerințele minime de performanță 
energetică  a clădirilor în funcție de 
progresul tehnic.

Or. en

Justificare

Economiile legate de costurile de mediu sunt extrem de importante și trebuie, de asemenea, 
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luate în considerare.

Amendamentul 75
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Statele membre ar trebui să fixeze 
cerințe minime pentru performanța 
energetică a clădirilor. Aceste cerințe ar 
trebui stabilite avându-se în vedere 
atingerea echilibrului optim, din punctul 
de vedere al costurilor, între investițiile 
necesare și economiile de cost al energiei 
realizate pe durata de viață a clădirii. Ar 
trebui prevăzută posibilitatea ca statele 
membre să își  revizuiască periodic 
cerințele minime de performanță 
energetică  a clădirilor în funcție de 
progresul tehnic.

(10) Statele membre ar trebui să fixeze 
cerințe minime pentru performanța 
energetică a clădirilor. Aceste cerințe ar 
trebui stabilite avându-se în vedere 
atingerea raportului optim costuri-
beneficii între investițiile necesare și 
economiile de cost al energiei realizate pe 
durata de viață a clădirii.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure o analiză corectă a costurilor și beneficiilor și să se evite concentrarea 
asupra costurilor, pentru a lua în considerare întreaga gamă de beneficii socio-economice și 
de mediu.

Amendamentul 76
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia ar trebui să stabilească o 
metodologie comparativă de calcul al 
nivelurilor optime, din punctul de vedere al 

(12) Comisia ar trebui să stabilească o 
metodologie unică de calcul al nivelurilor 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
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costurilor, ale cerințelor minime de 
performanță energetică. Statele membre ar 
trebui să utilizeze această metodologie 
comparativă pentru a compara rezultatele 
cu cerințele minime de performanță 
energetică pe care le-au adoptat. 
Rezultatele acestei comparații și datele 
utilizate pentru a le obține ar trebui 
raportate Comisiei în mod regulat. Aceste 
rapoarte ar trebui să îi permită Comisiei să 
evalueze progresele înregistrate de statele 
membre în ceea ce privește atingerea 
nivelurilor optime, din punctul de vedere al 
costurilor, ale cerințelor minime de 
performanță energetică și să elaboreze un 
raport în acest sens. După o perioadă de 
tranziție, statele membre ar trebui să 
utilizeze această metodologie comparativă
atunci când își revizuiesc cerințele minime 
de performanță energetică.

ale cerințelor minime de performanță 
energetică. Această metodologie ar trebui 
să corespundă celei utilizate în legislația 
comunitară aplicabilă cerințelor de 
performanță pentru produsul/produsele, 
componentele și sistemele tehnice ale
clădirilor care alcătuiesc clădirile.   
Statele membre ar trebui să utilizeze 
această metodologie unică pentru a adopta
cerințele minime de performanță 
energetică. Rezultatele acestui calcul și 
datele utilizate pentru a le obține ar trebui 
raportate Comisiei în mod regulat. Aceste 
rapoarte ar trebui să îi permită Comisiei să 
evalueze progresele înregistrate de statele 
membre în ceea ce privește atingerea 
nivelurilor optime, din punctul de vedere al 
costurilor, ale cerințelor minime de 
performanță energetică și să elaboreze un 
raport în acest sens. Statele membre ar 
trebui să aplice această metodologie atunci 
când își revizuiesc și își stabilesc cerințele 
minime de performanță energetică.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să asigure consecvența cu legislația deja existentă. 

Este necesar să se creeze o metodă de calcul unică cu variabile obiective care să ia în calcul 
variațiile regionale, pe baza unei abordări axate pe pieța unică, și nu a unei metodologii 
comparative.

Amendamentul 77
Paul Rübig

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia ar trebui să stabilească o 
metodologie comparativă de calcul al 
nivelurilor optime, din punctul de vedere al 
costurilor, ale cerințelor minime de 

(12) Comisia ar trebui să stabilească o 
metodologie armonizată de calcul al 
nivelurilor optime, din punctul de vedere al 
costurilor, ale cerințelor minime de 
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performanță energetică. Statele membre ar 
trebui să utilizeze această metodologie 
comparativă pentru a compara rezultatele 
cu cerințele minime de performanță 
energetică pe care le-au adoptat. 
Rezultatele acestei comparații și datele 
utilizate pentru a le obține ar trebui 
raportate Comisiei în mod regulat. Aceste 
rapoarte ar trebui să îi permită Comisiei să 
evalueze progresele înregistrate de statele 
membre în ceea ce privește atingerea 
nivelurilor optime, din punctul de vedere al 
costurilor, ale cerințelor minime de 
performanță energetică și să elaboreze un 
raport în acest sens. După o perioadă de 
tranziție, statele membre ar trebui să 
utilizeze această metodologie comparativă
atunci când își revizuiesc cerințele minime 
de performanță energetică.

performanță energetică aplicabile 
cerințelor sistemelor tehnice ale clădirilor 
care alcătuiesc clădirile și echipamentele 
acestora. Statele membre ar trebui să 
utilizeze această metodologie armonizată 
pentru a stabili cerințele minime de 
performanță energetică pe care le-au 
adoptat. Rezultatele și datele utilizate 
pentru a le obține ar trebui raportate 
Comisiei în mod regulat. Aceste rapoarte ar 
trebui să îi permită Comisiei să evalueze 
progresele înregistrate de statele membre în 
ceea ce privește atingerea nivelurilor 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerințelor minime de performanță 
energetică și să elaboreze un raport în acest 
sens. După o perioadă de tranziție, statele 
membre ar trebui să utilizeze această 
metodologie armonizată atunci când își 
revizuiesc cerințele minime de performanță 
energetică.

Or. en

Amendamentul 78
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Comisia ar trebui să stabilească o 
metodologie comparativă de calcul al
nivelurilor optime, din punctul de vedere al 
costurilor, ale cerințelor minime de 
performanță energetică. Statele membre ar 
trebui să utilizeze această metodologie 
comparativă pentru a compara rezultatele 
cu cerințele minime de performanță 
energetică pe care le-au adoptat. 
Rezultatele acestei comparații și datele 
utilizate pentru a le obține ar trebui 
raportate Comisiei în mod regulat. Aceste 
rapoarte ar trebui să îi permită Comisiei să 
evalueze progresele înregistrate de statele 

(12) Comisia ar trebui să stabilească 
orientări pentru calculul nivelurilor 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerințelor minime de performanță 
energetică. Statele membre ar trebui să țină 
cont de aceste orientări în cadrul 
calculelor lor și ar trebui să compare 
rezultatele calculelor cu cerințele minime 
de performanță energetică pe care le-au 
adoptat. Rezultatele acestei comparații și 
datele utilizate pentru a le obține ar trebui 
raportate Comisiei în mod regulat. Aceste 
rapoarte ar trebui să îi permită Comisiei să 
evalueze progresele înregistrate de statele 
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membre în ceea ce privește atingerea 
nivelurilor optime, din punctul de vedere al 
costurilor, ale cerințelor minime de 
performanță energetică și să elaboreze un 
raport în acest sens. După o perioadă de 
tranziție, statele membre ar trebui să 
utilizeze această metodologie comparativă 
atunci când își revizuiesc cerințele 
minime de performanță energetică.

membre în ceea ce privește atingerea 
nivelurilor optime, din punctul de vedere al 
costurilor, ale cerințelor minime de 
performanță energetică și să elaboreze un 
raport în acest sens.  

Or. de

Justificare

Unele state membre dețin deja metode de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere 
al costurilor, ale cerințelor minime. Pentru aceste state membre, introducerea unei 
metodologii comparative uniforme ar crea o sarcină administrativă semnificativă dacă 
metoda lor de calcul actuală ar trebui consolidată cu metodologia comparativă impusă 
ulterior de Comisie. Astfel, valoarea adăugată a unei abordări armonizate a îmbunătățirii 
eficienței energetice este îndoielnică.

Amendamentul 79
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Clădirile au un impact pe termen lung
asupra consumului de energie și, prin 
urmare,  clădirile noi ar trebui să 
îndeplinească cerințe minime de 
performanță energetică, adaptate climatului 
local. Întrucât posibilitățile de aplicare a 
sistemelor de alimentare cu energii 
alternative nu sunt de regulă explorate la 
întregul lor potențial, ar trebui analizată 
fezabilitatea din punct de vedere tehnic, al 
mediului înconjurător și economic, a 
sistemelor de alimentare cu energii 
alternative , indiferent de dimensiunea 
clădirii. 

(13) Clădirile au un impact major asupra 
consumului de energie pe termen lung. Ca 
urmare a ciclului lung de renovare al 
clădirilor existente, clădirile noi și cele 
existente care sunt supuse unor lucrări 
importante de renovare ar trebui, prin 
urmare, să îndeplinească cerințe minime 
de performanță energetică, adaptate 
climatului local. Întrucât posibilitățile de 
aplicare a sistemelor de alimentare cu 
energii alternative nu sunt de regulă 
explorate la întregul lor potențial, ar trebui 
analizată fezabilitatea din punct de vedere 
tehnic, al mediului înconjurător și 
economic, a sistemelor de alimentare cu 
energii alternative, indiferent de 
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dimensiunea clădirii și indiferent dacă 
aceasta este o clădire nouă.

Or. en

Justificare

Întrucât ciclul de renovare pentru clădirile existente este de 25 de ani, cerința privind 
folosirea sistemelor de energie regenerabilă sau de cogenerare ar avea doar un impact 
limitat dacă clădirile existente ar fi excluse. Având în vedere că clădirile deja existente 
reprezintă 95% din totalul clădirilor, acest lucru ar reprezenta o oportunitate pierdută.

Amendamentul 80
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Clădirile au un impact pe termen lung 
asupra consumului de energie și, prin 
urmare,  clădirile noi ar trebui să 
îndeplinească cerințe minime de 
performanță energetică, adaptate climatului 
local. Întrucât posibilitățile de aplicare a 
sistemelor de alimentare cu energii 
alternative nu sunt de regulă explorate la 
întregul lor potențial, ar trebui analizată 
fezabilitatea din punct de vedere tehnic, al 
mediului înconjurător și economic, a 
sistemelor de alimentare cu energii 
alternative , indiferent de dimensiunea 
clădirii. 

(13) Clădirile au un impact pe termen lung 
asupra consumului de energie și, prin 
urmare,  clădirile noi ar trebui să 
îndeplinească cerințe minime de 
performanță energetică, adaptate climatului 
local. Întrucât posibilitățile de aplicare a 
sistemelor de alimentare cu energii 
alternative nu sunt de regulă explorate la 
întregul lor potențial, ar trebui analizată 
fezabilitatea din punct de vedere tehnic, al 
mediului înconjurător și economic, a 
sistemelor de alimentare cu energii 
alternative, în conformitate cu principiul 
care vizează în primul rând garantarea 
reducerii necesităților energetice pentru 
încălzire și răcire la un nivel minim optim 
din punctul de vedere al costurilor,
indiferent de dimensiunea clădirii.

Or. en

Justificare

Este important să se țină seama de potențialul de reducere a CO2, de securitatea 
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aprovizionării și de alte beneficii ale sistemelor de alimentare cu energii alternative  ale 
clădirilor. Cu toate acestea, datorită raportului cost/eficiență foarte ridicat și datorită 
rentabilității mari a investițiilor în eficiența energetică, este mai întâi necesar să se asigure 
reducerea cererii de energie, în măsura în care acest lucru poate fi justificat. Cererea de 
energie ar trebui să fie redusă cât mai mult posibil și într-o manieră optimă din punct de 
vedere al costurilor. În acest fel, o parte din economiile obținute ca urmare a unei mai bune 
eficiențe energetice pot fi investite în alimentarea cu energie alternativă.

Amendamentul 81
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Clădirile au un impact pe termen lung 
asupra consumului de energie și, prin 
urmare,  clădirile noi ar trebui să 
îndeplinească cerințe minime de 
performanță energetică, adaptate climatului 
local. Întrucât posibilitățile de aplicare a 
sistemelor de alimentare cu energii 
alternative nu sunt de regulă explorate la 
întregul lor potențial, ar trebui analizată 
fezabilitatea din punct de vedere tehnic, al 
mediului înconjurător și economic, a 
sistemelor de alimentare cu energii 
alternative , indiferent de dimensiunea 
clădirii. 

(13) Clădirile au un impact pe termen lung 
asupra consumului de energie și, prin 
urmare,  clădirile noi ar trebui să 
îndeplinească cerințe minime de 
performanță energetică, adaptate climatului 
local.  Întrucât posibilitățile de aplicare a 
sistemelor de alimentare cu energii 
alternative nu sunt de regulă explorate la 
întregul lor potențial, ar trebui luate în 
considerare sisteme de alimentare cu 
energii alternative pentru clădiri noi și 
existente, indiferent de dimensiunea 
acestora.

Or. en

Amendamentul 82
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Lucrările importante de renovare a 
unor clădiri existente, indiferent de 
dimensiunea acestora  , constituie  o ocazie 
de a adopta măsuri eficiente din punctul de 

(14) Lucrările importante de renovare a 
unor clădiri existente, indiferent de 
dimensiunea acestora, constituie  o ocazie 
de a adopta măsuri eficiente din punctul de 
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vedere al costului pentru creșterea 
performanței energetice. Din motive de 
eficiență din punctul de vedere al 
costurilor, ar trebui să fie posibilă 
limitarea cerințelor minime de 
performanță energetică la părțile renovate 
care influențează cel mai mult 
performanța energetică a clădirii. 

vedere al costului pentru creșterea 
performanței energetice a întregii clădiri. 
Stabilirea de cerințe pentru măsuri 
eficiente din punctul de vedere al costului 
va garanta că nu se creează bariere care 
ar putea descuraja efectuarea unor 
lucrările importante de renovare. 

Or. en

Amendamentul 83
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Lucrările importante de renovare a 
unor clădiri existente, indiferent de 
dimensiunea acestora , constituie  o 
ocazie de a adopta măsuri eficiente din 
punctul de vedere al costului pentru 
creșterea performanței energetice. Din 
motive de eficiență din punctul de vedere 
al costurilor, ar trebui să fie posibilă 
limitarea cerințelor minime de performanță 
energetică la părțile renovate care 
influențează cel mai mult performanța 
energetică a clădirii. 

(14) Acolo unde este posibil din punct de 
vedere tehnic și juridic, lucrările 
importante de renovare a unor clădiri 
existente cu o suprafață de peste 250 m2

pot să constituie o ocazie de a adopta 
măsuri eficiente din punctul de vedere al 
costului pentru creșterea performanței 
energetice. Din motive de eficiență din 
punctul de vedere al costurilor, ar trebui să 
fie posibilă limitarea cerințelor minime de 
performanță energetică la părțile renovate 
care influențează cel mai mult performanța 
energetică a clădirii.

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei nu ia în considerare faptul că, mai ales în orașe, unde clădirile se 
învecinează adesea cu terenuri, izolarea pereților exteriori poate fi imposibilă pur și simplu 
din motive juridice, de exemplu, pentru că în acest fel s-ar încălca drepturile proprietarului 
terenului învecinat. Prin urmare, trebuie adăugată o mențiune la acest punct pentru a 
evidenția faptul că aceste măsuri eficiente din punctul de vedere al costurilor, destinate 
îmbunătățirii performanței energetice a clădirii, trebuie să fie și fezabile din punct de vedere 
tehnic și juridic. 
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Amendamentul 84
Lena Ek

Propunere de directivă
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Studiile demonstrează că sectorul 
construcțiilor este ineficient, ceea ce 
generează costuri pentru utilizatorii finali 
mult mai mari decât costurile optime. 
Calculele arată că costurile de construcție 
ar putea fi reduse cu până la 30-35% prin 
diminuarea pierderilor în majoritatea 
proceselor de construcție și pentru 
majoritatea produselor. Ineficiența 
sectorului construcțiilor reprezintă un risc 
important pentru obiectivul și scopul 
prezentei directive, deoarece costurile de 
construcție și renovare nejustificat de 
ridicate reduc rentabilitatea și, prin 
urmare, eficiența energetică a sectorului.  
Pentru a garanta funcționarea 
corespunzătoare a prezentei directive, 
Comisia ar trebui să evalueze 
funcționarea pieței construcțiilor și să-și 
prezinte concluziile și sugestiile statelor 
membre și Parlamentului European, iar 
statele membre ar trebui să facă eforturi 
pentru a garanta prețuri transparente în 
domeniul construcțiilor și renovațiilor, și, 
în plus, să adopte măsurile adecvate 
pentru înlăturarea barierelor la intrarea 
pe piață și la accesul la instalații și 
infrastructuri relevante din calea noilor 
operatori, în special a IMM-urilor.

Or. en

Justificare

Studiile arată că aproximativ 30-35 % din costurile de construcție se datorează în mod direct 
pierderile în procesare și producție  („Pierderile în proiectele de construcții – invitație pentru 
o nouă abordare”, Josephson/Saukkoriipi, The Centre for Management of the Built 
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Environment Building Economics and Management, Chalmers University of Technology, 
Göteburg 2007). O reducere a costurilor inutile în sectorul construcțiilor ar mări în mod 
considerabil numărul renovărilor care îmbunătățesc eficiența energetică a clădirilor, întrucât 
aceste renovări ar fi mult mai ieftine pentru utilizatorii finali.

Amendamentul 85
Riitta Myller

Propunere de directivă
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) În vederea îmbunătățirii eficienței 
energetice a aparatelor electrocasnice și a 
sistemelor de încălzire și răcire, ar trebui 
dezvoltată și pusă în practică tehnologia 
informației, obiectivul fiind „clădirile 
inteligente”;

Or. fi

Amendamentul 86
Markus Ferber

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sunt necesare măsuri de creștere a 
numărului de clădiri care nu doar 
îndeplinesc, ci și depășesc cerințele 
minime în vigoare în materie de 
performanță energetică. În acest scop, 
statele membre ar trebui să elaboreze 
planuri naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero și 
să le transmită în mod regulat Comisiei. 

eliminat

Or. de
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Justificare

Clădirile cu emisii de CO2 și consum de energie primară scăzute sau egale cu zero, 
caracteristici prin care se depășește cu mult standardele minime pe care statele membre 
trebuie să le stabilească, nu pot fi construite decât în mod voluntar. Prin urmare, statele 
membre nu-și pot lua angajamentul ca până în 2020 aceste clădiri să reprezinte o proporție 
specifică din totalul clădirilor. Dispoziția propusă la articolul 9 alineatul (5) pare să fie 
echivalentă cu crearea unor cerințe UE directe referitoare la case cu un consum de energie 
scăzut sau egal cu zero (principiul subsidiarității).

Amendamentul 87
Alyn Smith

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sunt necesare măsuri de creștere a 
numărului de clădiri care nu doar 
îndeplinesc, ci și depășesc cerințele 
minime în vigoare în materie de 
performanță energetică. În acest scop, 
statele membre ar trebui să elaboreze 
planuri naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero și să 
le transmită în mod regulat Comisiei. 

(15) Sunt necesare măsuri de creștere a 
numărului de clădiri care nu doar 
îndeplinesc, ci și depășesc cerințele 
minime în vigoare în materie de 
performanță energetică. În acest scop, 
statele membre ar trebui să elaboreze 
planuri naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero și să 
le transmită în mod regulat Comisiei. Până 
la 30 iunie 2010, Comisia ar trebui să 
prezinte propuneri pentru a stabili o 
metodologie comună de definire a 
clădirilor ale căror emisii de dioxid de 
carbon și consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero, care ar trebui 
să țină seama de condițiile meteorologice 
regionale. Comisia, Banca Europeană de 
Investiții și statele membre ar trebui să 
înființeze, până la 20 iunie 2010, Fondul 
pentru eficiență energetică și energie 
regenerabilă pentru a susține, până în 
2020, creșterea treptată a procentajului de 
clădiri noi care îndeplinesc aceste 
standarde.

Or. en
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Justificare

În timp ce ideea unei metodologii comune, astfel cum a propus raportorul, ar putea fi luată în 
considerare, în această etapă ar fi potrivit să i se ofere Comisiei o marjă de apreciere cu 
privire la toate opțiunile tehnice disponibile pentru a defini o astfel de metodologie, în special 
pentru a stabili în ce măsură aceasta va fi obligatorie, precum și modul în care ar trebui 
respectat principiul subsidiarității. 

Amendamentul 88
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sunt necesare măsuri de creștere a 
numărului de clădiri care nu doar 
îndeplinesc, ci și depășesc cerințele 
minime în vigoare în materie de 
performanță energetică. În acest scop, 
statele membre ar trebui să elaboreze 
planuri naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero și să 
le transmită în mod regulat Comisiei. 

(15) Sunt necesare măsuri de creștere a 
numărului de clădiri care nu doar 
îndeplinesc, ci și depășesc cerințele 
minime în vigoare în materie de 
performanță energetică. În acest scop, 
statele membre ar trebui să elaboreze 
planuri naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri existente ale căror 
emisii de dioxid de carbon și consum de 
energie primară sunt scăzute sau egale cu 
zero și a numărului de clădiri noi care ar 
trebui construite în mod treptat și ale 
căror emisii de dioxid de carbon și 
consum de energie primară sunt egale cu 
zero, și să le transmită în mod regulat 
Comisiei. 

Or. en

Justificare

Construirea tuturor noilor clădiri astfel încât, atât emisiile de dioxid de carbon, cât și 
consumul de energie primară, să fie scăzute sau egale cu zero, va contribui la accelerarea 
performanței clădirilor în ceea ce privește eficiența energetică.
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Amendamentul 89
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sunt necesare măsuri de creștere a 
numărului de clădiri care nu doar 
îndeplinesc, ci și depășesc cerințele 
minime în vigoare în materie de 
performanță energetică. În acest scop, 
statele membre ar trebui să elaboreze 
planuri naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero și 
să le transmită în mod regulat Comisiei. 

(15) Sunt necesare măsuri de creștere a 
numărului de clădiri care nu doar 
îndeplinesc, ci și depășesc cerințele 
minime în vigoare în materie de 
performanță energetică. În acest scop, 
statele membre ar trebui să elaboreze 
planuri naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri existente al căror 
consum net de energie este egal cu zero și 
pentru a garanta că toate clădirile noi 
sunt clădiri cu un consum net de energie 
egal cu zero până în 2016.

Or. en

Amendamentul 90
Claude Turmes

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sunt necesare măsuri de creștere a 
numărului de clădiri care nu doar 
îndeplinesc, ci și depășesc cerințele 
minime în vigoare în materie de 
performanță energetică. În acest scop, 
statele membre ar trebui să elaboreze 
planuri naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero și 
să le transmită în mod regulat Comisiei. 

(15) Sunt necesare măsuri de creștere a 
numărului de clădiri care nu doar 
îndeplinesc cerințele minime în vigoare în 
materie de performanță energetică, ci și 
garantează cel mai înalt nivel posibil de 
performanță energetică. În acest scop, 
statele membre ar trebui să elaboreze 
planuri naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri al căror consum net 
de energie primară este egal cu zero și de 
clădiri cu surplus de energie și să le 
transmită în mod regulat Comisiei. 

Or. en
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Justificare

Prezenta directivă trebuie să asigure construirea unor clădiri cu consum foarte mic de 
energie, promovând cel mai ridicat nivel posibil de performanță energetică. Cerința cea mai 
ridicată de performanță energetică în sectorul clădirilor este standardul de consum net egal 
cu zero sau, chiar mai bine, standardul clădirilor cu surplus de energie.

Amendamentul 91
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sunt necesare măsuri de creștere a 
numărului de clădiri care nu doar 
îndeplinesc, ci și depășesc cerințele 
minime în vigoare în materie de 
performanță energetică. În acest scop, 
statele membre ar trebui să elaboreze 
planuri naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri ale căror emisii de
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero și 
să le transmită în mod regulat Comisiei. 

(15) Sunt necesare măsuri de creștere a 
numărului de clădiri care nu doar 
îndeplinesc cerințele minime în vigoare în 
materie de performanță energetică, ci și 
garantează cel mai înalt nivel de 
performanță energetică. În acest scop, 
statele membre ar trebui să elaboreze 
planuri naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri cu surplus de energie
și să le transmită în mod regulat Comisiei.

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că performanța energetică a clădirilor este formată, atât din măsuri 
legate de cerere (de exemplu eficiența energetică), cât și din măsuri legate de ofertă (energia 
regenerabilă, de exemplu), este nevoie de o abordare integrată, în vederea asigurării celui 
mai înalt nivel de performanță energetică. Cerința cea mai ridicată de performanță 
energetică în sectorul clădirilor este standardul clădirilor cu surplus de energie.
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Amendamentul 92
Riitta Myller

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sunt necesare măsuri de creștere a 
numărului de clădiri care nu doar 
îndeplinesc, ci și depășesc cerințele 
minime în vigoare în materie de 
performanță energetică. În acest scop, 
statele membre ar trebui să elaboreze 
planuri naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero și să 
le transmită în mod regulat Comisiei.

(15) Sunt necesare măsuri de creștere a 
numărului de clădiri care nu doar 
îndeplinesc, ci și depășesc cerințele 
minime în vigoare în materie de
performanță energetică. În acest scop, 
statele membre ar trebui să elaboreze 
planuri naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero sau 
care produc energie și să le transmită în 
mod regulat Comisiei.

Or. fi

Amendamentul 93
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sunt necesare măsuri de creștere a 
numărului de clădiri care nu doar 
îndeplinesc, ci și depășesc cerințele 
minime în vigoare în materie de 
performanță energetică. În acest scop, 
statele membre ar trebui să elaboreze 
planuri naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero și 
să le transmită în mod regulat Comisiei. 

(15) Sunt necesare măsuri de creștere a 
numărului de clădiri care nu doar 
îndeplinesc, ci și depășesc cerințele 
minime în vigoare în materie de 
performanță energetică. În acest scop, 
statele membre ar trebui să elaboreze 
planuri naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri al căror consum de 
energie final este scăzut sau egal cu zero și 
să le transmită în mod regulat Comisiei.

Or. de
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Justificare

Pentru consumator nu consumul de energie primară contează, ci consumul de energie final. 
Aceasta este singura cifră pe care o poate citi de pe contor, drept care nu are nicio relevanță, 
de exemplu, faptul că electricitatea a fost produsă din sursele de energie regenerabilă sau 
nucleară. Același lucru este valabil și în cazul gazului natural, care poate fi produs și din 
deșeuri.

Amendamentul 94
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Statele membre ar trebui să fie 
încurajate să adopte măsuri suplimentare 
celor prevăzute în prezenta directivă 
pentru a promova creșterea eficienței 
energetice a clădirilor. Astfel de măsuri 
pot include stimulente financiare și fiscale 
acordate întreprinderilor, proprietarilor 
de locuințe și locatarilor, inclusiv cote 
reduse de TVA pentru serviciile de 
renovare.

Or. en

Justificare

Datorită costurilor inițiale ridicate ale investițiilor în eficiența energetică, întreprinderile, 
proprietarii și chiriașii au nevoie de ajutor financiar pentru a realiza investiția inițială. 
Acesta poate fi oferit sub forma unor împrumuturi fără dobândă acordate proprietarilor sau 
o reducere a ratelor TVA-ului pentru serviciile de renovare care îmbunătățesc eficiența 
energetică. Aplicarea TVA-ului redus doar în ceea ce privește produsele poate promova 
folosirea forței lucru necalificate, ceea ce subminează eficiența lucrărilor efectuate și nu 
asigură realizarea de economii de energie.
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Amendamentul 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Ar trebui să se țină seama de faptul 
că o legislație eficientă ia în considerare 
impactul negativ și daunele care ar putea 
apărea în domenii specifice de aplicare. 
La transpunerea și punerea în aplicare a 
prezentei directive ar trebui să se țină 
seama în mod special de patrimoniul 
cultural.

Or. en

Amendamentul 96
Ján Hudacký

Propunere de directivă
Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) Statele membre ar trebui să evite 
impunerea către consumatori a unor 
reglementări ale prețului energiei cu 
efecte de denaturare, care nu stimulează 
realizarea unor economii de energie.

Or. en

Justificare

Există tendința ca reglementarea prețurilor energiei să ducă la un consum crescut de energie 
de către consumatorii finali și la o denaturare a pieței energiei. Asemenea măsuri de 
reglementare ar trebui să fie evitate și înlocuite cu măsuri care să stimuleze consumatorii 
finali să economisească și mai multă energie.
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Amendamentul 97
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Potențialii cumpărători sau locatari ai 
unei clădiri sau ai părților acesteia ar trebui 
să primească, prin intermediul certificatului 
de performanță energetică, informații 
corecte despre performanța energetică a
clădirii și sfaturi practice pentru 
îmbunătățirea acesteia. Certificatul ar 
trebui, de asemenea, să furnizeze informații 
despre impactul real al încălzirii și al răcirii 
asupra necesităților de energie ale clădirii, 
asupra consumului acesteia de energie 
primară și asupra emisiilor de dioxid de 
carbon.

(17) Potențialii cumpărători sau locatari ai 
unei clădiri sau ai părților acesteia ar trebui 
să primească, prin intermediul certificatului 
de performanță energetică, informații 
corecte despre performanța energetică a 
clădirii și sfaturi practice pentru 
îmbunătățirea acesteia. Proprietarii și 
locatarii clădirilor comerciale ar trebui să 
fie de asemenea obligați să facă schimb de 
informații privind consumul real de 
energie, pentru a se garanta că aceștia 
dispun de toate datele necesare pentru a 
lua decizii în cunoștință de cauză cu 
privire la îmbunătățirile necesare.
Certificatul ar trebui, de asemenea, să 
furnizeze informații despre impactul real al 
încălzirii și al răcirii asupra necesităților de 
energie ale clădirii, asupra consumului 
acesteia de energie primară și asupra 
emisiilor de dioxid de carbon.

Or. en

Justificare

Proprietarii și locatarii clădirilor comerciale ar trebui să fie obligați să facă schimb de 
informații privind consumul real de energie al clădirii sau a unei părți a acesteia, pentru a se 
garanta că aceștia dispun de toate datele necesare pentru a lua decizii în cunoștință de cauză 
cu privire la îmbunătățirile necesare. Dacă proprietarul clădirii nu cunoaște unde și cum este 
folosită energia în clădire, acesta nu poate identifica problemele și nu poate face 
îmbunătățirile necesare.
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Amendamentul 98
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Potențialii cumpărători sau locatari ai 
unei clădiri sau ai părților acesteia ar trebui 
să primească, prin intermediul certificatului 
de performanță energetică, informații 
corecte despre performanța energetică a 
clădirii și sfaturi practice pentru 
îmbunătățirea acesteia. Certificatul ar 
trebui, de asemenea, să furnizeze informații 
despre impactul real al încălzirii și al răcirii 
asupra necesităților de energie ale clădirii, 
asupra consumului acesteia de energie 
primară și asupra emisiilor de dioxid de 
carbon.

(17) Potențialii cumpărători sau locatari ai 
unei clădiri sau ai părților acesteia ar trebui 
să primească, prin intermediul certificatului 
de performanță energetică, informații 
corecte despre performanța energetică a 
clădirii și sfaturi practice pentru 
îmbunătățirea acesteia. Proprietarii și 
locatarii clădirilor comerciale ar trebui să 
fie de asemenea obligați să facă schimb de 
informații privind consumul real de 
energie, pentru a se garanta că aceștia 
dispun de toate datele necesare pentru a 
lua decizii în cunoștință de cauză cu 
privire la îmbunătățirile necesare.
Certificatul ar trebui, de asemenea, să 
furnizeze informații despre impactul real al 
încălzirii și al răcirii asupra necesităților de 
energie ale clădirii, asupra consumului 
acesteia de energie primară și asupra 
emisiilor de dioxid de carbon.

Or. en

Justificare

Proprietarii și locatarii clădirilor comerciale ar trebui să fie obligați să facă schimb de 
informații privind consumul real de energie al clădirii sau a unei părți a acesteia, pentru a se 
garanta că aceștia dispun de toate datele necesare pentru a lua decizii în cunoștință de cauză 
cu privire la îmbunătățirile necesare. Dacă proprietarul clădirii nu cunoaște unde și cum este 
folosită energia în clădire, acesta nu poate identifica problemele și nu poate face 
îmbunătățirile necesare.



PE420.139v01-00 40/105 AM\768653RO.doc

RO

Amendamentul 99
Adam Gierek

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Potențialii cumpărători sau locatari ai 
unei clădiri sau ai părților acesteia ar trebui 
să primească, prin intermediul certificatului 
de performanță energetică, informații 
corecte despre performanța energetică a 
clădirii și sfaturi practice pentru 
îmbunătățirea acesteia. Certificatul ar 
trebui, de asemenea, să furnizeze informații 
despre impactul real al încălzirii și al 
răcirii asupra necesităților de energie ale 
clădirii, asupra consumului acesteia de 
energie primară și asupra emisiilor de 
dioxid de carbon.

(17) Potențialii cumpărători sau locatari ai 
unei clădiri sau ai părților acesteia ar trebui 
să primească, prin intermediul certificatului 
de performanță energetică, informații 
corecte despre funcționarea optimă din 
punct de vedere energetic, atât iarna, cât 
și vara, a clădirii, precum și sfaturi 
practice pentru îmbunătățirea acesteia cu 
ajutorul unei izolații adecvate a pereților. 
Certificatul ar trebui, de asemenea, să 
furnizeze informații despre impactul real al 
tipului de sisteme de încălzire și de răcire
asupra necesităților de energie ale clădirii, 
asupra consumului acesteia de energie 
primară și asupra indicatorilor de emisii de 
dioxid de carbon.

Or. pl

Justificare

Cumpărătorii și locatarii unei clădiri sunt mai interesați de detaliile referitoare la 
funcționarea clădirii, în special de costuri, mai ales în condiții climatice extreme, adică de 
iarnă rece și de vară fierbinte. În primul caz este necesară o izolație care să împiedice 
pierderile de căldură ale clădirii, iar, în al doilea caz, o izolație termică mai bună care să 
protejeze împotriva temperaturilor ridicate de la exterior.

Amendamentul 100
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Potențialii cumpărători sau locatari ai 
unei clădiri sau ai părților acesteia ar trebui 
să primească, prin intermediul certificatului 

(17) Potențialii cumpărători sau locatari ai 
unei clădiri sau ai părților acesteia ar trebui 
să primească, prin intermediul certificatului 
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de performanță energetică, informații 
corecte despre performanța energetică a 
clădirii și sfaturi practice pentru 
îmbunătățirea acesteia. Certificatul ar 
trebui, de asemenea, să furnizeze informații 
despre impactul real al încălzirii și al răcirii 
asupra necesităților de energie ale clădirii, 
asupra consumului acesteia de energie 
primară și asupra emisiilor de dioxid de 
carbon.

de performanță energetică, informații 
corecte despre performanța energetică a 
clădirii și sfaturi practice pentru 
îmbunătățirea acesteia. Certificatul ar 
trebui, de asemenea, să furnizeze informații 
despre impactul real al încălzirii și al răcirii 
asupra necesităților de energie ale clădirii, 
asupra consumului acesteia de energie 
final.

Or. de

Justificare

Pentru consumator nu consumul de energie primară contează, ci consumul de energie final. 
Aceasta este singura cifră pe care o poate citi de pe contor, drept care nu are nicio relevanță, 
de exemplu, faptul că electricitatea a fost produsă din surse de energie regenerabilă sau 
nucleară. Același lucru este valabil și în cazul gazului natural, care poate fi produs și din 
deșeuri.

Amendamentul 101
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În conformitate cu cerințele privind 
instalarea de contoare inteligente 
prevăzute în Directiva 2006/32/CE, 
proprietarii și locatarii ar trebui să 
primească informații corecte și în timp 
real privind consumul de energie din 
clădirile pe care le ocupă.

Or. en
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Amendamentul 102
Alyn Smith

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (17a) Autoritățile ar trebui să folosească 
forța exemplului și ar trebui să pună în 
aplicare recomandările incluse în 
certificatul de performanță energetică în 
termenul său de valabilitate. Statele 
membre ar trebui să includă în planurile 
lor naționale măsuri pentru a sprijini 
autoritățile publice să fie primele care 
adoptă îmbunătățiri ale eficienței 
energetice și să pună în aplicare 
recomandările incluse în certificatul de 
performanță energetică în termenul său 
de valabilitate. Statele membre ar trebui 
să implice direct reprezentanții 
autorităților locale și regionale atunci 
când elaborează planurile naționale.

Or. en

Justificare

Amendamentul 5 al raportoarei este bine venit; cu toate acestea ar putea fi subliniată 
necesitatea unei implicări active a autorităților locale și regionale competente pentru 
punerea în aplicare a EPBD.

Amendamentul 103
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Considerentul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Autoritățile ar trebui să folosească 
forța exemplului și ar trebui să pună în 
aplicare recomandările incluse în 
certificatul de performanță energetică în 
termenul său de valabilitate. Statele 
membre ar trebui să includă în planurile 
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lor naționale măsuri, inclusiv măsuri 
financiare, pentru a sprijini autoritățile 
publice să fie primele care adoptă 
îmbunătățiri ale eficienței energetice și să 
pună în aplicare recomandările incluse în 
certificatul de performanță energetică în 
termenul său de valabilitate. Statele 
membre ar trebui să consulte 
reprezentanții autorităților locale și 
regionale atunci când elaborează 
planurile naționale.

Or. en

Amendamentul 104
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Clădirile ocupate de autorități publice
și cele frecventate des de către public oferă 
posibilitatea de a da  un exemplu, arătând 
că sunt luate  în considerare problemele de 
protecție a mediului înconjurător și de 
conservare a energiei, aceste clădiri
trebuind, așadar, să fie supuse certificării 
energetice periodice. Certificatele privind 
performanța energetică ar trebui expuse în 
locuri vizibile, astfel încât publicul să fie 
mai bine informat în această privință. 

(18) Clădirile ocupate de autorități publice
și cele frecventate des de către public oferă 
posibilitatea de a da  un exemplu, arătând 
că sunt luate  în considerare problemele de 
protecție a mediului înconjurător și de 
conservare a energiei, aceste clădiri
trebuind, așadar, să fie supuse certificării 
energetice periodice. Certificatele privind 
performanța energetică ar trebui expuse în 
locuri vizibile, astfel încât publicul să fie 
mai bine informat în această privință. Dacă 
statele membre decid să includă consumul 
de energie printre cerințele legate de 
certificarea energetică, s-ar putea recurge 
la o abordare bazată pe localizare în 
cadrul căreia mai multe clădiri din 
aceeași vecinătate și ocupate de aceeași 
organizație au contoare energetice 
comune.

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament subliniază exemplul demn de urmat oferit de unele state membre care 
au extins cerințele privind afișarea, astfel încât acestea să reflecte atât performanța 
energetică a clădirii, cât și modul în care energia este folosită de locatarii clădirii. În acest 
caz, o abordare bazată pe localizare ia în considerare felul în care sunt organizate 
universitățile, spitalele și alte organisme similare din sectorul public și poate oferi o imagine 
de ansamblu mai bună cu privire la consumul total de energie al locației și la amprenta de 
carbon.

Amendamentul 105
Giles Chichester

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Clădirile ocupate de autorități publice
și cele frecventate des de către public oferă 
posibilitatea de a da  un exemplu, arătând 
că sunt luate  în considerare problemele de 
protecție a mediului înconjurător și de 
conservare a energiei, aceste clădiri
trebuind, așadar, să fie supuse certificării 
energetice periodice. Certificatele privind 
performanța energetică ar trebui expuse în 
locuri vizibile, astfel încât publicul să fie 
mai bine informat în această privință. 

(18) Clădirile ocupate de autorități publice
și cele frecventate des de către public oferă 
posibilitatea de a da  un exemplu, arătând 
că sunt luate  în considerare problemele de 
protecție a mediului înconjurător și de 
conservare a energiei, aceste clădiri
trebuind, așadar, să fie supuse certificării 
energetice periodice. Certificatele privind 
performanța energetică ar trebui expuse în 
locuri vizibile, astfel încât publicul să fie 
mai bine informat în această privință. Dacă 
statele membre decid să includă consumul 
de energie printre cerințele legate de 
certificarea energetică, s-ar putea recurge 
la o abordare bazată pe localizare în 
cadrul căreia mai multe clădiri din 
aceeași vecinătate și ocupate de aceeași 
organizație au contoare energetice 
comune.

Or. en

Justificare

Acest amendament subliniază exemplul demn de urmat oferit de unele state membre care au 
extins cerințele privind afișarea, astfel încât acestea să reflecte, atât performanța energetică 
a clădirii, cât și modul în care energia este folosită de locatarii clădirii.  În acest caz, o 
abordare bazată pe localizare ia în considerare felul în care sunt organizate universitățile, 
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spitalele și alte organisme similare din sectorul public și poate oferi o imagine de ansamblu 
mai bună cu privire la consumul total de energie al locației și amprenta de carbon.

Amendamentul 106
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Clădirile ocupate de autorități publice
și cele frecventate des de către public oferă 
posibilitatea de a da  un exemplu, arătând 
că sunt luate  în considerare problemele de 
protecție a mediului înconjurător și de 
conservare a energiei, aceste clădiri
trebuind, așadar, să fie supuse certificării 
energetice periodice. Certificatele privind 
performanța energetică ar trebui expuse în 
locuri vizibile, astfel încât publicul să fie 
mai bine informat în această privință. 

(18) Clădirile ocupate de autorități publice 
și cele frecventate des de către public ar 
trebui să dea un exemplu, arătând că sunt 
luate în considerare problemele de 
protecție a mediului înconjurător și de 
conservare a energiei, aceste clădiri 
trebuind, așadar, să fie supuse certificării 
energetice periodice. Certificatele privind 
performanța energetică ar trebui expuse în 
locuri vizibile, astfel încât publicul să fie 
mai bine informat în această privință.

Or. en

Justificare

 Directiva 2002/91/CE privind performanța energetică a clădirilor insistă asupra rolului 
exemplar al sectorului public, subliniind că acesta „ar trebui să ofere un exemplu”. În plus, 
directiva privind energia regenerabilă amintește rolul exemplar al clădirilor ocupate de 
autoritățile publice.

Amendamentul 107
Paul Rübig

Propunere de directivă
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Garantarea recunoașterii reciproce 
a certificatelor de performanță energetică 
emise de un alt stat membru va fi, 
probabil, importantă pentru dezvoltarea 
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unei piețe transfrontaliere a serviciilor
financiare și a altor servicii care sprijină 
eficiența energetică. Pentru a facilita 
recunoașterea, Comisia ar trebui să 
stabilească standarde comune minime 
privind forma și conținutul certificatelor 
și privind acreditarea experților.

Or. en

Justificare

Certificatele multilingve pentru proprietari și chiriași vor spori costurile operațiilor pe piața 
imobiliară și pot genera dificultăți atunci când aceste prevederi trebuie îndeplinite. În cazul 
în care chiriașul sau cumpărătorul provine dintr-o țară exotică, poate fi dificilă găsirea unei 
persoane care să fie autorizată să traducă textul certificatului sau care, cel puțin, să 
vorbească limba respectivă. Într-un asemenea caz, posibilul proprietar, cumpărător sau 
chiriaș poate să o traducă singur pentru uz personal.

Amendamentul 108
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În ultimii ani s-a înregistrat o creștere 
a numărului de sisteme de climatizare în 
țările Europei. Aceasta creează probleme 
considerabile la orele de vârf energetic, 
determinând creșterea costului electricității 
și dezechilibrarea balanței energetice în 
aceste țări. 

(19) În ultimii ani s-a înregistrat o creștere 
a numărului de sisteme de climatizare în 
țările Europei. Aceasta creează probleme 
considerabile la orele de vârf energetic, 
determinând creșterea costului electricității 
și dezechilibrarea balanței energetice în 
toate statele membre. Ar trebui acordată 
prioritate strategiilor care duc la creșterea 
performanțelor termice ale clădirilor pe 
timp de vară. În acest scop, ar trebui 
dezvoltate într-o mai mare măsură 
tehnicile de răcire pasivă, preponderent 
cele care îmbunătățesc condițiile climatice 
de interior și microclimatul din preajma 
clădirilor.

Or. de
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Justificare

Având în vedere în particular așteptările generale cu privire la încălzire în UE, nu se mai 
justifică să se acorde prioritate strategiilor de îmbunătățire a climatului la interior în țările 
cele mai afectate. Exemplele din ultimii ani indică, de asemenea, că verile fierbinți din statele 
membre ale UE din sud afectează, de asemenea, aprovizionarea cu energie în Europa 
centrală. Acest lucru face cu atât mai imperativă adoptarea unor măsuri.

Amendamentul 109
Paul Rübig

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În ultimii ani s-a înregistrat o creștere 
a numărului de sisteme de climatizare în 
țările Europei. Aceasta creează probleme 
considerabile la orele de vârf energetic, 
determinând creșterea costului electricității 
și dezechilibrarea balanței energetice în 
aceste țări.

(19) În ultimii ani s-a înregistrat o creștere 
a numărului de sisteme de climatizare în 
țările Europei. Aceasta creează probleme 
considerabile la orele de vârf energetic, 
determinând creșterea costului electricității 
și dezechilibrarea balanței energetice în 
aceste țări. Ar trebui acordată prioritate 
strategiilor care duc la creșterea 
performanțelor termice ale clădirilor pe 
timp de vară. În acest scop, ar trebui 
dezvoltate într-o mai mare măsură 
tehnicile de răcire pasivă, preponderent 
cele care îmbunătățesc condițiile climatice 
de interior și microclimatul din preajma 
clădirilor.

Or. en

Justificare

Îmbunătățirea și promovarea tehnicilor de răcire pasive pot reduce folosirea sistemelor de 
climatizare, lucru care este, prin urmare, important pentru performanța energetică a 
clădirilor.
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Amendamentul 110
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În ultimii ani s-a înregistrat o creștere 
a numărului de sisteme de climatizare în 
țările Europei. Aceasta creează probleme 
considerabile la orele de vârf energetic, 
determinând creșterea costului electricității 
și dezechilibrarea balanței energetice în 
aceste țări.

(19) În ultimii ani s-a înregistrat o creștere 
a numărului de sisteme de climatizare în 
țările Europei. Aceasta creează probleme 
considerabile la orele de vârf energetic, 
determinând creșterea costului electricității 
și dezechilibrarea balanței energetice în 
aceste țări. Ar trebui acordată prioritate 
strategiilor care duc la creșterea 
performanțelor termice ale clădirilor pe 
timp de vară. În acest scop, ar trebui 
dezvoltate într-o mai mare măsură 
tehnicile de răcire pasivă, preponderent 
cele care îmbunătățesc condițiile climatice 
de interior și microclimatul din preajma 
clădirilor.

Or. en

Justificare

Îmbunătățirea și promovarea tehnicilor de răcire pasive pot reduce folosirea sistemelor de 
climatizare, lucru care este, prin urmare, important pentru performanța energetică a 
clădirilor.

Amendamentul 111
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) O abordare comună a certificării 
performanței energetice a clădirilor și a 
inspecției sistemelor de încălzire și de 
climatizare , efectuate  de specialiști 
calificați și autorizați, a căror independență 
trebuie să fie garantată pe baza unor criterii 

(21) O abordare comună a certificării 
performanței energetice a clădirilor și a 
inspecției sistemelor de încălzire și de 
climatizare, efectuate de specialiști 
calificați, a căror independență trebuie să 
fie garantată pe baza unor criterii obiective, 
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obiective, va contribui la omogenizarea 
regulilor în ceea ce privește eforturile 
statelor membre de a economisi energia în 
sectorul clădirilor și va permite în egală 
măsură viitorilor proprietari sau utilizatori 
să aibă o viziune clară asupra performanței 
energetice pe piața imobiliară în cadrul 
Comunității. Pentru a garanta calitatea 
certificatelor de performanță energetică și 
a inspecției sistemelor de încălzire și de 
climatizare în întreaga Comunitate, în 
fiecare stat membru ar trebui să se 
instituie un mecanism de control 
independent.

va contribui la omogenizarea regulilor în 
ceea ce privește eforturile statelor membre 
de a economisi energia în sectorul 
clădirilor și va permite în egală măsură 
viitorilor proprietari sau utilizatori să aibă 
o viziune clară asupra performanței 
energetice pe piața imobiliară în cadrul 
Comunității. 

Or. de

Justificare

Mecanismul de control propus de Comisie ar costa statele membre cel puțin 8 miliarde de 
euro și ar crește în mod semnificativ sarcina administrativă, fără a risipi îndoielile cu privire 
la proporționalitatea și, așadar, la admisibilitatea unui astfel de mecanism de control. 

Amendamentul 112
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) O abordare comună a certificării 
performanței energetice a clădirilor și a 
inspecției sistemelor de încălzire și de 
climatizare , efectuate  de specialiști 
calificați și autorizați, a căror independență 
trebuie să fie garantată pe baza unor criterii 
obiective, va contribui la omogenizarea 
regulilor în ceea ce privește eforturile 
statelor membre de a economisi energia în 
sectorul clădirilor și va permite în egală 
măsură viitorilor proprietari sau utilizatori 
să aibă o viziune clară asupra performanței 
energetice pe piața imobiliară în cadrul 
Comunității. Pentru a garanta calitatea 

(21) O abordare comună a certificării 
performanței energetice a clădirilor și a 
inspecției sistemelor de încălzire și de 
climatizare, efectuate de specialiști 
calificați, a căror independență trebuie să 
fie garantată pe baza unor criterii obiective, 
va contribui la omogenizarea regulilor în 
ceea ce privește eforturile statelor membre 
de a economisi energia în sectorul 
clădirilor și va permite în egală măsură 
viitorilor proprietari sau utilizatori să aibă 
o viziune clară asupra performanței 
energetice pe piața imobiliară în cadrul 
Comunității.
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certificatelor de performanță energetică și 
a inspecției sistemelor de încălzire și de 
climatizare în întreaga Comunitate, în 
fiecare stat membru ar trebui să se 
instituie un mecanism de control 
independent.

Or. de

Justificare

Crearea unei proceduri de aprobare suplimentare pentru a desemna persoanele care pot 
elibera un certificat de performanță energetică ar presupune un efort deosebit și ar imobiliza 
numeroase resurse care, prin urmare, nu ar fi disponibile pentru măsurile reale de protecție a 
climei. Așadar, pare să fie suficient să se stabilească o legătură între dreptul de a elibera 
certificate de performanță energetică și deținerea unui anumit nivel de calificare dovedit, de 
exemplu, printr-o diplomă profesională specifică. 

Amendamentul 113
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) În măsura în care accesul sau 
îndeplinirea profesiei de instalator este o 
profesie reglementată, condițiile 
preliminare pentru recunoașterea 
calificărilor profesionale sunt stabilite în 
Directiva 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale. 
În consecință, prezenta directivă se aplică 
fără a aduce atingere Directivei 
2005/36/CE. Deși Directiva 2005/36/CE 
stabilește cerințe pentru recunoașterea 
reciprocă a calificărilor profesionale, 
inclusiv pentru arhitecți, este necesar, de 
asemenea, să se garanteze că arhitecții și 
urbaniștii țin seama în mod corespunzător 
de tehnologiile cu randament energetic 
ridicat în planurile și proiectele lor. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să pună 
la dispoziție orientări clare. Acest lucru 
trebuie să se realizeze fără a aduce 
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atingere dispozițiilor Directivei 
2005/36/CE, în special articolelor 46 și 
49.

Or. en

Justificare

Recunoașterea reciprocă a certificatelor între statele membre ar facilita libera circulație a 
specialiștilor în afara granițelor țării, fără restricții de schimb. Acest considerent aliniază 
prezenta directivă cu directiva privind energia regenerabilă.

Amendamentul 114
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) În măsura în care accesul sau 
îndeplinirea profesiei de instalator este o 
profesie reglementată, condițiile 
preliminare pentru recunoașterea 
calificărilor profesionale sunt stabilite de 
Directiva 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale. 
În consecință, prezenta directivă se aplică 
fără a aduce atingere Directivei 
2005/36/CE.

Or. en

Justificare

Recunoașterea reciprocă a certificatelor între statele membre ar facilita libera circulație a 
specialiștilor în afara granițelor țării, fără restricții de schimb. Acest considerent aliniază 
prezenta directivă cu directiva privind energia regenerabilă.
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Amendamentul 115
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Comisiei ar trebui să i se confere, în 
special, competențe de a adapta la 
progresul tehnic anumite părți ale cadrului 
general expus în anexa I, de a stabili o 
metodologie de calcul al nivelurilor 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerințelor minime de performanță 
energetică și de a stabili principii comune 
de definire a clădirilor ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero. 
Deoarece aceste măsuri au un caracter 
general și sunt destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive, ele trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

(23) Comisiei ar trebui să i se confere, în 
special, competențe de a adapta la 
progresul tehnic anumite părți ale cadrului 
general expus în anexa I, de a stabili o 
metodologie de calcul al nivelurilor 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerințelor minime de performanță 
energetică și de a stabili principii comune 
de definire a clădirilor al căror consum de 
energie final este scăzut sau egal cu zero. 
Deoarece aceste măsuri au un caracter 
general și sunt destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive, ele trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

Or. de

Justificare

Pentru consumator nu consumul de energie primară contează, ci consumul de energie final. 
Aceasta este singura cifră pe care o poate citi de pe contor, drept care nu are nicio relevanță, 
de exemplu, faptul că electricitatea a fost produsă din surse de energie regenerabilă sau 
nucleară. Același lucru este valabil și în cazul gazului natural, care poate fi produs și din 
deșeuri.

Amendamentul 116
Paul Rübig

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Comisiei ar trebui să i se confere, în (23) Comisiei ar trebui să i se confere, în 
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special, competențe de a adapta la 
progresul tehnic anumite părți ale cadrului 
general expus în anexa I, de a stabili o 
metodologie de calcul al nivelurilor 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerințelor minime de performanță 
energetică și de a stabili principii comune 
de definire a clădirilor ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero. 
Deoarece aceste măsuri au un caracter 
general și sunt destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive, ele trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

special, competențe de a adapta la 
progresul tehnic anumite părți ale cadrului 
general expus în anexa I, de a stabili o 
metodologie armonizată de calcul al 
nivelurilor optime, din punctul de vedere al 
costurilor, ale cerințelor minime de 
performanță energetică și de a stabili 
principii comune de definire a clădirilor ale 
căror emisii de dioxid de carbon și consum 
de energie primară sunt scăzute sau egale 
cu zero. Deoarece aceste măsuri au un 
caracter general și sunt destinate să 
modifice elemente neesențiale ale prezentei 
directive, ele trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

Or. en

Amendamentul 117
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Comisiei ar trebui să i se confere, în 
special, competențe de a adapta la 
progresul tehnic anumite părți ale cadrului 
general expus în anexa I, de a stabili o 
metodologie de calcul al nivelurilor 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerințelor minime de performanță 
energetică și de a stabili principii comune 
de definire a clădirilor ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero. 
Deoarece aceste măsuri au un caracter 
general și sunt destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive, ele trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

(23) Comisiei ar trebui să i se confere, în 
special, competențe de a adapta la 
progresul tehnic anumite părți ale cadrului 
general expus în anexa I, de a stabili o 
metodologie de calcul al nivelurilor 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerințelor minime de performanță 
energetică și de a stabili principii comune 
de definire a clădirilor cu surplus de 
energie. Deoarece aceste măsuri au un 
caracter general și sunt destinate să 
modifice elemente neesențiale ale prezentei 
directive, ele trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.
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Or. en

Justificare

Având în vedere că 40% din energia Europei este folosită în sectorul clădirilor, este nevoie 
de un adevărat impuls de încurajare a ultimelor tehnologii și a celor mai înalte standarde, în 
vederea reducerii dependenței de energia fosilă în sectorul clădirilor. Cerința cea mai 
ridicată de performanță energetică în sectorul clădirilor este standardul clădirilor cu surplus 
de energie.

Amendamentul 118
Riitta Myller

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Comisiei ar trebui să i se confere, în 
special, competențe de a adapta la 
progresul tehnic anumite părți ale cadrului 
general expus în anexa I, de a stabili o 
metodologie de calcul al nivelurilor 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerințelor minime de performanță 
energetică și de a stabili principii comune 
de definire a clădirilor ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero. 
Deoarece aceste măsuri au un caracter 
general și sunt destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive, ele trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

(23) Comisiei ar trebui să i se confere, în 
special, competențe de a adapta la 
progresul tehnic anumite părți ale cadrului 
general expus în anexa I, de a stabili o 
metodologie de calcul al nivelurilor 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerințelor minime de performanță 
energetică și de a stabili principii comune 
de definire a clădirilor ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero sau 
care produc energie. Deoarece aceste 
măsuri au un caracter general și sunt 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei directive, ele trebuie adoptate 
în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Or. fi
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Amendamentul 119
Paul Rübig, Peter Liese

Propunere de directivă
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Întrucât aplicațiile de iluminat 
reprezintă în prezent aproximativ 14% din 
energia utilizată în UE și întrucât 
sistemele de iluminat moderne bazate pe 
cele mai recente tehnologii pot economisi 
peste 80% din energie, menținând în 
același timp condițiile de iluminare la 
standarde europene (acest fapt 
reprezentând o contribuție insuficient 
exploatată care permite UE să-și atingă 
obiectivele pentru anul 2020), Comisia ar 
trebui să ia măsurile necesare pentru 
adoptarea unei directive privind 
proiectarea sistemelor de iluminat cu 
scopul de a completa măsurile și 
obiectivele prevăzute în prezenta directivă. 
Se consideră că creșterea eficienței 
energetice ca urmare a îmbunătățirii 
proiectării sistemelor de iluminat și a 
utilizării unor surse de lumină eficiente 
din punct de vedere energetic, în 
conformitate cu dispozițiile directivei 
privind consumul de energie al 
produselor, contribuie în mod 
semnificativ la ameliorarea performanței 
energetice a clădirilor.

Or. en

Amendamentul 120
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Deoarece, din cauza complexității (24) Obiectivele de creștere a performanței 
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sectorului clădirilor și a incapacității 
piețelor naționale ale locuințelor de a 
aborda corespunzător provocările 
eficienței energetice, obiectivele de 
creștere a performanței energetice a 
clădirilor nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de către statele membre și, 
având în vedere amploarea și efectele 
acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul 
Comunității, aceasta poate adopta măsuri
în conformitate cu principiul subsidiarității 
stabilit la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul proporționalității 
stabilit la articolul menționat,  prezenta 
directivă nu depășește ceea ce este necesar 
în vederea atingerii acestor obiective .

energetice a clădirilor pot fi susținute prin 
măsuri la nivelul Comunității, în special 
prin armonizarea anumitor dispoziții, iar 
aceasta poate adopta, în consecință, măsuri 
în conformitate cu principiul subsidiarității 
stabilit la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul proporționalității 
stabilit la articolul menționat, prezenta 
directivă nu ar trebui să depășească ceea 
ce este necesar în vederea atingerii acestor 
obiective.

Or. de

Justificare

Dacă Comisia consideră că statele membre sunt deja total supraîncărcate, este normal să ne 
punem întrebări asupr amodului în care Comisia urmează să îndeplinească aceste obiective. 
Principiul subsidiarității ar trebui luat în considerare cu seriozitate.

Amendamentul 121
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Deoarece, din cauza complexității 
sectorului clădirilor și a incapacității 
piețelor naționale ale locuințelor de a 
aborda corespunzător provocările eficienței
energetice, obiectivele de creștere a 
performanței energetice a clădirilor nu pot 
fi realizate în mod satisfăcător de către 
statele membre și, având în vedere 
amploarea și efectele acțiunii, pot fi 
realizate mai bine la nivelul Comunității, 
aceasta poate adopta măsuri  în 
conformitate cu principiul subsidiarității 

(24) Deoarece, din cauza complexității 
sectorului clădirilor și a incapacității 
piețelor naționale ale locuințelor de a 
aborda corespunzător provocările 
performanței energetice, obiectivele de 
creștere a performanței energetice a 
clădirilor nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de către statele membre și, 
având în vedere amploarea și efectele 
acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul 
Comunității, aceasta poate adopta măsuri
în conformitate cu principiul subsidiarității 
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stabilit la articolul 5 din tratat.  . În 
conformitate cu principiul proporționalității 
stabilit la articolul menționat,  prezenta 
directivă nu depășește ceea ce este necesar 
în vederea atingerii acestor obiective .

stabilit la articolul 5 din tratat. . În 
conformitate cu principiul proporționalității 
stabilit la articolul menționat,  prezenta 
directivă nu depășește ceea ce este necesar 
în vederea atingerii acestor obiective . 

Or. en

Justificare

Pentru a se menține coerența cu întreaga propunere.

Amendamentul 122
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă promovează 
îmbunătățirea performanței energetice a 
clădirilor în cadrul Comunității, ținând cont 
de condițiile climatice din exterior și de 
condițiile locale, precum și de cerințele 
legate de climatul interior și de raportul 
cost-eficiență.

Prezenta directivă promovează 
îmbunătățirea performanței energetice a 
clădirilor în cadrul Comunității, ținând cont 
de condițiile climatice din exterior și de 
condițiile locale, precum și de cerințele 
legate de climatul interior și de nivelurile 
de performanță energetică optime din 
punctul de vedere al costului.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să includă o referire la metodologia de calcul optimă din punct de vedere 
al costurilor, precum și la cerințele minime de performanță pentru componentele anvelopei și 
pentru sistemele tehnice ale clădirilor și la aplicarea acestora în ceea ce privește clădirile noi 
și cele existente. Obiectivul obținerii unor clădiri cu consum de energie zero reprezintă un 
element important al reformării. Ar trebui să fie incluse și cerințe privind educația, formarea 
și recunoașterea reciprocă între statele membre a persoanelor abilitate să certifice 
performanța energetică a clădirilor și a inspectorilor sistemelor de încălzire și de 
climatizare.
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Amendamentul 123
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cadrul general pentru o metodologie de 
calcul al performanței energetice integrate 
a clădirilor și a părților acestora;

(a) cadrul general pentru o metodologie de 
calcul al performanței energetice integrate 
a clădirilor și a părților acestora, precum și 
a componentelor anvelopei clădirilor și a 
sistemelor tehnice ale clădirilor;

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să includă o referire la metodologia de calcul optimă din punct de vedere 
al costurilor, precum și la cerințele minime de performanță pentru componentele anvelopei și 
pentru sistemele tehnice ale clădirilor și la aplicarea acestora în ceea ce privește clădirile noi 
și cele existente. Obiectivul obținerii unor clădiri cu consum de energie zero reprezintă un 
element important al reformării. Ar trebui să fie incluse și cerințe privind educația, formarea 
și recunoașterea reciprocă între statele membre a persoanelor abilitate să certifice 
performanța energetică a clădirilor și a inspectorilor sistemelor de încălzire și de 
climatizare.

Amendamentul 124
Adam Gierek

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cadrul general pentru o metodologie 
de calcul al performanței energetice 
integrate a clădirilor și a părților acestora ;

(a) o metodologie de calcul al performanței 
energetice integrate a clădirilor și a părților 
acestora;

Or. pl

Justificare

Legile fizicii sunt aceleași pe întreg teritoriul Europei. La nivel local, doar parametrii 
obiectivi, precum expunerea la soare, numărul de zile în care a fost atinsă o anumită 
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temperatură ș.a.m.d. au relevanță. Acest date au fost deja armonizate la nivel european. 
Actualele măsuri de punere în aplicare, bazate pe diferite modele de calcul, constituie o 
barieră de facto în calea comerțului, nu numai între statele membre, ci și între regiuni. 
Alegerea unei singure metodologii va permite să se efectueze comparații la toate nivelurile și 
va elimina confuzia existentă în actuala directivă EPBD.

Amendamentul 125
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cadrul general pentru o metodologie
de calcul al performanței energetice 
integrate a clădirilor și a părților acestora;

(a) metodologia de calcul al performanței 
energetice integrate a clădirilor și a părților 
acestora;

Or. en

Justificare

Legile fizicii sunt aceleași în întreaga Europă. La nivel local sunt relevanți doar parametrii 
obiectivi, precum lumina soarelui, gradele-zile etc. Aceste date au fost deja standardizate la 
nivel european. Măsurile de punere în aplicare actuale, cu diferite modele de calcul, 
reprezintă bariere reale în calea comerțului, nu numai între statele membre, ci și între 
regiuni. Metoda unică va permite realizarea, în mod efectiv, a unei comparații la toate 
nivelurile, eliminându-se astfel confuzia din actuala directivă EPBD.

Amendamentul 126
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) aplicarea cerințelor minime de 
performanță energetică la clădirile 
existente și la părțile acestora care sunt 
supuse unor lucrări importante de renovare;

(c) aplicarea cerințelor minime de 
performanță energetică la clădirile 
existente care sunt supuse unor lucrări 
importante de renovare și la componentele 
anvelopei clădirilor și sistemelor tehnice 
ale clădirilor, atunci când acestea sunt 
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înlocuite sau modernizate;

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să includă o referire la metodologia de calcul optimă din punct de vedere 
al costurilor, precum și la cerințele minime de performanță pentru componentele anvelopei și 
pentru sistemele tehnice ale clădirilor și la aplicarea acestora în ceea ce privește clădirile noi 
și cele existente. Obiectivul obținerii unor clădiri cu consum de energie zero reprezintă un 
element important al reformării. Ar trebui să fie incluse și cerințe privind educația, formarea 
și recunoașterea reciprocă între statele membre a persoanelor abilitate să certifice 
performanța energetică a clădirilor și a inspectorilor sistemelor de încălzire și de 
climatizare.

Amendamentul 127
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) planurile naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero,

eliminat

Or. de

Justificare

Clădirile cu emisii de CO2 și consum de energie primară scăzute sau egale cu zero, 
caracteristici prin care se depășește cu mult standardele minime pe care statele membre 
trebuie să le stabilească, nu pot fi construite decât în mod voluntar. Prin urmare, statele 
membre nu-și pot lua angajamentul de a respecta obiectivul ca, până în 2020, aceste clădiri 
să reprezinte o proporție specifică din totalul clădirilor. Dispoziția propusă la articolul 9 
alineatul (5) pare să fie echivalentă cu crearea unor cerințe UE directe referitoare la case cu 
un consum de energie scăzut sau egal cu zero (principiul subsidiarității).
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Amendamentul 128
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) planurile naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero.

(d) planurile naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri care au un consum 
net de energie egal cu zero;

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să includă o referire la metodologia de calcul optimă din punct de vedere 
al costurilor, precum și la cerințele minime de performanță pentru componentele anvelopei și 
pentru sistemele tehnice ale clădirilor și la aplicarea acestora în ceea ce privește clădirile noi 
și cele existente. Obiectivul obținerii unor clădiri cu consum de energie zero reprezintă un 
element important al reformării. Ar trebui să fie incluse și cerințe privind educația, formarea 
și recunoașterea reciprocă între statele membre a persoanelor abilitate să certifice 
performanța energetică a clădirilor și a inspectorilor sistemelor de încălzire și de 
climatizare.

Amendamentul 129
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) planurile naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero.

(d) planurile și obiectivele naționale pentru 
creșterea numărului de clădiri cu un 
consum net de energie primară egal cu 
zero și cu surplus de energie; 

Or. en

Justificare

Având în vedere că 40% din energia Europei este folosită în sectorul clădirilor, precum și 
criza climatică și faptul că ar trebui încurajată ocuparea forței de muncă în Uniunea 
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Europeană, sunt necesare politici și măsuri urgente și puternice pentru folosirea celor mai 
bune tehnologii disponibile și a celor mai înalte standarde. Trebuie să se acorde prioritate 
reducerii consumului total de energie din sectorul clădirilor.

Amendamentul 130
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) planurile naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero.

(d) planurile și obiectivele naționale pentru 
creșterea numărului de clădiri cu surplus 
de energie; 

Or. en

Justificare

Având în vedere că 40% din energia Europei este folosită în sectorul clădirilor, este nevoie 
de un adevărat impuls de încurajare a ultimelor tehnologii și a celor mai înalte standarde, în 
vederea reducerii dependenței de energia fosilă în sectorul clădirilor.

Amendamentul 131
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) planurile naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero.

(d) planurile naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri cu surplus de energie 
și de clădiri ale căror emisii de dioxid de 
carbon și consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero.

Or. en
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Justificare

Clădirile cu surplus de energie, care produc mai multă energie decât consumă, sunt deja 
posibile din punct de vedere tehnic. Din acest motiv, aceste clădiri trebuie să fie menționate 
în prezenta propunere de reformare.

Amendamentul 132
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) planurile naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero.

(d) planurile naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero sau 
care produc energie.

Or. fi

Amendamentul 133
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) planurile naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri ale căror emisii de 
dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero.

(d) planurile naționale pentru creșterea 
numărului de clădiri al căror consum de 
energie final este scăzut sau egal cu zero.

Or. de

Justificare

Pentru consumator nu consumul de energie primară contează, ci consumul de energie final. 
Aceasta este singura cifră pe care o poate citi de pe contor, drept care nu are nicio relevanță, 
de exemplu, faptul că electricitatea a fost produsă din surse de energie regenerabilă sau 
nucleară. Același lucru este valabil și în cazul gazului natural, care poate fi produs și din 
deșeuri.



PE420.139v01-00 64/105 AM\768653RO.doc

RO

Amendamentul 134
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) inspecția periodică a sistemelor de 
încălzire și  de climatizare din clădiri;

(f) inspecția periodică a sistemelor de 
încălzire și de climatizare din clădiri și o 
verificare a întregului sistem de încălzire 
în cazul în care boilerele sunt mai vechi 
de 15 ani;

Or. de

Justificare

Se poate efectua o verificare a eficienței unică, fără eforturi majore, prin aplicarea 
standardului DIN EN 15378. În acest sens, se poate face o recomandare pentru modernizarea 
sistemelor de încălzire mai vechi. Progresele în ceea ce privește EN 15378 nu justifică 
eliminarea acestei verificări.

Amendamentul 135
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) sistemele de control independent al 
certificatelor de performanță energetică și 
al rapoartelor de inspecție.

eliminat

Or. de

Justificare

Cerința de a crea un sistem de control independent, înafara efectuării inspecțiilor și a 
eliberării certificatelor de performanță energetică, ar cauza o sarcină administrativă 
suplimentară care pare disproporționată. Un astfel de sistem de control ar imobiliza resurse 
care ar putea fi mai bine investite în măsuri de efectuare a unor economii de energie reale, în 
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loc să fie cheltuite pentru crearea unor proceduri administrative noi.

Amendamentul 136
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) cerințele privind educația, formarea 
și recunoașterea reciprocă între statele 
membre a certificatorilor performanței 
energetice a clădirilor și a inspectorilor 
sistemelor de încălzire și de aer 
condiționat.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să includă o referire la metodologia de calcul optimă din punct de vedere 
al costurilor, precum și la cerințele minime de performanță pentru componentele anvelopei și 
pentru sistemele tehnice ale clădirilor și la aplicarea acestora în ceea ce privește clădirile noi 
și cele existente. Obiectivul obținerii unor clădiri cu consum de energie zero reprezintă un 
element important al reformării. Ar trebui să fie incluse și cerințe privind educația, formarea 
și recunoașterea reciprocă între statele membre a persoanelor abilitate să certifice 
performanța energetică a clădirilor și a inspectorilor sistemelor de încălzire și de 
climatizare.

Amendamentul 137
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) planurile naționale pentru 
eliminarea obstacolelor existente în 
legislația referitoare la clădiri, chirii și 
protecția patrimoniului și pentru crearea 
unor stimulente financiare. 
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Or. de

Justificare

Statele membre ar trebui încurajate să creeze stimulente financiare suplimentare, de exemplu 
în cadrul legislației fiscale, și să elimine obstacolele existente în legislația referitoare la 
clădiri, chirii și protecția moștenirilor, inclusiv norme de reglementare a măsurilor de 
modernizare în vederea economisirii energiei și a cerințelor actuale de modernizare a 
clădirilor clasificate drept monumente. 

Amendamentul 138
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) utilizarea unor niveluri minime de 
energie produsă in situ provenită din 
surse regenerabile în clădirile noi și 
renovate.

Or. en

Justificare

Integrarea puternică a energiilor regenerabile în clădiri este esențială pentru ca Uniunea 
Europeană să-și atingă obiectivul ambițios de 20% energie regenerabilă până în 2020 și să-
și reducă dependența energetică. Aceasta reprezintă oportunitatea de a transforma clădirile 
în producători autonomi de energie. 

În plus, respectă noua directivă privind energia regenerabilă.
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Amendamentul 139
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „părți ale clădirilor” înseamnă 
apartamente sau unități destinate 
utilizării separate, în imobile de tip bloc;

Or. en

Justificare

Sintagma „și a părților acestora” este folosit în multe articole din directivă. Prin urmare, ar 
trebui definit; în caz contrar, există riscul ca sintagma să fie interpretată ca incluzând 
componentele și sistemele tehnice ale clădirii. Este folosit în articolele privind certificarea cu 
sensul de părți ale unor imobile multifamiliale sau clădiri comerciale, destinate folosirii 
individuale, precum apartamentele și birourile.

Amendamentul 140
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „clădire cu consum net de energie 
primară egal cu zero” înseamnă o clădire 
în cazul căreia consumul anual global de 
energie primară este egal cu volumul de 
energie produsă in situ din surse 
regenerabile;

Or. en

Justificare

Prezenta directivă trebuie să definească clădirile cu consum de energie egal cu zero.
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Amendamentul 141
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „clădire cu consum net de energie 
egal cu zero” înseamnă o clădire în cazul 
căreia consumul anual global de energie 
primară nu depășește volumul de energie 
regenerabilă produsă in situ;

Or. en

Justificare

Ar trebui adăugată o definiție a „clădirilor cu consum net de energie egal cu zero”.

Amendamentul 142
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „clădire cu surplus de energie” 
înseamnă o clădire în cazul căreia 
volumul de energie produsă in situ din 
surse regenerabile este mai mare decât 
volumul de energie primară consumată 
anual de clădire;

Or. en

Justificare

Este necesară o definiție a „clădirilor cu surplus de energie”, astfel cum se menționează în 
amendamentul la articolul 9.
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Amendamentul 143
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. „clădire cu surplus de energie” 
înseamnă o clădire în cazul căreia 
consumul anual global de energie 
primară este mai mic decât volumul de 
energie produsă in situ din surse 
regenerabile;

Or. en

Justificare

Prezenta directivă trebuie să definească clădirile cu surplus de energie.

Amendamentul 144
Adam Gierek

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „sistem tehnic al clădirii” înseamnă 
echipamentele tehnice pentru încălzire, 
răcire, ventilare, apă caldă, iluminat și 
producerea de electricitate sau pentru o 
combinație a acestora;

(2) „sistem tehnic al clădirilor” înseamnă 
echipamentele tehnice prevăzute pentru 
încălzire, răcire, ventilare, apă caldă, 
iluminat și producerea de electricitate sau 
pentru o combinație a acestora instalate 
într-o clădire și utilizate în exclusivitate 
de clădirea respectivă, sau echipamentele 
tehnice prevăzute pentru a oferi aceleași 
servicii pentru a acoperi nevoile mai 
multor clădiri;

Or. pl

Justificare

Nu toate sistemele tehnice sunt situate într-o clădire specifică. Sistemele tehnice sunt adesea 
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utilizate de mai multe clădiri, de exemplu în cadrul unui ansamblu de locuințe.

Amendamentul 145
Edit Herczog

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „sistem tehnic al clădirii” înseamnă 
echipamentele tehnice pentru încălzire, 
răcire, ventilare, apă caldă, iluminat și 
producerea de electricitate sau pentru o 
combinație a acestora;

2. „sistem tehnic al clădirii” înseamnă 
echipamentele tehnice consumatoare de 
energie pentru încălzire, răcire, ventilare, 
apă caldă, iluminat și producerea de 
electricitate sau pentru o combinație a 
acestora;

Or. en

Justificare

Definiția propusă de Comisie nu este suficient de clară. De exemplu, o fereastră deschisă sau 
o fațadă de sticlă cu deschideri oferă ventilație și răcire cu consum de energie egal cu zero, 
caz în care stabilirea unor cerințe minime de performanță energetică, în conformitate cu 
articolul 8, nu are niciun sens. Aceste elemente sunt exemple tipice de elemente „ale 
anvelopei clădirii” care intră sub incidența definiției (5).

Amendamentul 146
Ján Hudacký, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „sistem tehnic al clădirii” înseamnă 
echipamentele tehnice pentru încălzire, 
răcire, ventilare, apă caldă, iluminat și 
producerea de electricitate sau pentru o 
combinație a acestora;

2. „sistem tehnic al clădirii” înseamnă 
echipamentele tehnice pentru încălzire, 
răcire, ventilare, apă caldă, iluminat și 
producerea de electricitate, pentru 
sistemele de măsurare, monitorizare și 
control sau pentru o combinație a acestora;

Or. en
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Amendamentul 147
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „sistem de încălzire” înseamnă 
sistemul care cuprinde sursa/sursele, 
distribuția și emisia de căldură necesară 
pentru încălzirea spațiului și pentru 
producerea de apă caldă curentă (apă 
caldă de uz casnic) în clădiri, inclusiv 
toate comenzile automate care asigură 
confortul și economisirea energiei;

Or. en

Justificare

„Sistemul de încălzire” este introdus în propunerea Comisiei la articolele 8, 10, 13 și 16 și, 
prin urmare, ar trebui să fie definit în mod corespunzător.

Amendamentul 148
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „performanță energetică a unei clădiri” 
înseamnă cantitatea de energie calculată 
sau măsurată  necesară  pentru a face față 
necesarului de energie  legat de utilizarea 
tipică  a clădirii, care presupune, între 
altele, energia utilizată pentru  încălzire, 
apă caldă, răcire, ventilație și iluminat;

(3) „performanță energetică a unei clădiri” 
înseamnă cantitatea de energie calculată 
sau consumată cu adevărat necesară 
pentru a face față necesarului de energie 
legat de utilizarea tipică a clădirii, care 
presupune, între altele, energia utilizată 
pentru încălzire, apă caldă, răcire, 
ventilație, sistemele de iluminat încastrate, 
sistemele solare pasive și de protecție 
solară, și se exprimă în kWh/m2 pe an;

Or. de
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Justificare

În vederea asigurării uniformității terminologice, în acest caz cu anexa I punctul 1. 

Sistemele solare pasive pot contribui la reducerea nevoilor de încălzire, la un preț redus. În 
același timp, protecția solară poate reduce nevoile de răcire, de asemenea, la un cost redus. 
În ambele cazuri se reduc cerințele energetice pentru clădiri.

Amendamentul 149
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „performanță energetică a unei clădiri” 
înseamnă cantitatea de energie calculată 
sau măsurată necesară pentru a face față 
necesarului de energie legat de utilizarea 
tipică a clădirii, care presupune, între 
altele, energia utilizată pentru încălzire, apă 
caldă, răcire, ventilație și iluminat;

3.„performanță energetică a unei clădiri” 
înseamnă cantitatea de energie primară 
calculată sau măsurată necesară pentru a 
face față necesarului de energie legat de 
utilizarea tipică a clădirii, care presupune, 
între altele, energia utilizată pentru 
încălzire, apă caldă, răcire, ventilație și 
iluminat și se exprimă în kWh/m2 pe an;

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice definiția „performanței energetice a unei clădiri”, pentru a se 
asigura că aceasta este exprimată în funcție de necesarul de energie primară. Acesta este 
singurul indicator care oferă informații fiabile cu privire la consumul de energie al unei 
clădiri.

Amendamentul 150
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „performanță energetică a unei clădiri” 
înseamnă cantitatea de energie calculată 

3. „performanță energetică a unei clădiri” 
înseamnă cantitatea de energie primară 
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sau măsurată necesară pentru a face față 
necesarului de energie legat de utilizarea 
tipică a clădirii, care presupune, între 
altele, energia utilizată pentru încălzire, apă 
caldă, răcire, ventilație și iluminat;

calculată sau măsurată necesară pentru a 
face față necesarului de energie legat de 
utilizarea tipică a clădirii, care presupune, 
între altele, energia utilizată pentru 
încălzire, apă caldă, răcire, ventilație și 
iluminat;

Or. en

Justificare

Definiția ar trebui să fie exprimată în mod clar în funcție de necesarul de energie primară, 
aceasta fiind informația cea mai fiabilă.

Amendamentul 151
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „performanță energetică a unei clădiri” 
înseamnă cantitatea de energie calculată 
sau măsurată necesară pentru a face față 
necesarului de energie legat de utilizarea 
tipică a clădirii, care presupune, între 
altele, energia utilizată pentru încălzire, apă 
caldă, răcire, ventilație și iluminat;

3. „performanță energetică a unei clădiri” 
înseamnă cantitatea de energie calculată 
necesară pentru a face față necesarului de 
energie legat de utilizarea tipică a clădirii, 
care presupune, între altele, energia 
utilizată pentru încălzire, apă caldă, răcire, 
ventilație și iluminat;

Or. en

Justificare

Directiva privind eficiența energetică a clădirilor ar trebui să conțină o definiție lipsită de 
ambiguitate a „eficienței energetice”.  Definiția din prezentul text se bazează pe calculul sau, 
alternativ, pe măsurarea cerințelor energetice. Există riscul ca rezultatul să fie foarte diferit. 
Prin urmare, calculul ar trebui să rămână singura metodologie, bazându-se pe o metodologie 
europeană armonizată.
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Amendamentul 152
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „performanță energetică a unei clădiri” 
înseamnă cantitatea de energie calculată 
sau măsurată necesară pentru a face față 
necesarului de energie legat de utilizarea 
tipică a clădirii, care presupune, între 
altele, energia utilizată pentru încălzire, apă 
caldă, răcire, ventilație și iluminat;

3. „performanță energetică a unei clădiri” 
înseamnă cantitatea de energie calculată 
sau măsurată necesară pentru a face față 
necesarului de energie legat de utilizarea 
tipică a clădirii, care presupune, între 
altele, energia utilizată pentru încălzire, apă 
caldă, răcire, ventilație, câștigurile de 
energie solară pasivă, umbrire și iluminat; 
se exprimă în kWh/m2 pe an;

Or. en

Justificare

Definiția „performanței energetice a unei clădiri” ar trebui să includă încălzirea redusă și 
răcirea redusă. KWh/m2 pe an este singurul indicator care oferă informații fiabile cu privire 
la consumul de energie al unei clădiri.

Amendamentul 153
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „energie primară” înseamnă energie din 
surse regenerabile și neregenerabile, care 
nu a trecut prin niciun proces de 
conversiune sau transformare;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

Trebuie să existe o coerență a definițiilor în cadrul politicilor UE. Se sugerează modificarea 
formulării, pentru a face o referire directă la definiția „energiei din surse regenerabile”, 
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astfel cum se sugerează la articolul 2 litera (a) din Directiva RES adoptată în ședința plenară 
a Parlamentului European din 17 decembrie 2008.

Amendamentul 154
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „energie primară” înseamnă energie din 
surse regenerabile și neregenerabile, care 
nu a trecut prin niciun proces de 
conversiune sau transformare; 

(4) „energie primară” înseamnă energie din 
surse neregenerabile, care nu a trecut prin 
niciun proces de conversiune sau 
transformare;

Or. de

Justificare

În cazul în care s-ar include în definiție sursele de energie regenerabilă, nu ar mai exista case 
cu consum redus de energie, întrucât chiar și energia solară trebuie să treacă printr-un 
proces de transformare. Includerea surselor de energie regenerabilă în acest loc reprezintă o 
exagerare.

Amendamentul 155
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. „energie din surse regenerabile” 
înseamnă energie din surse regenerabile 
nefosile: eoliană, solară, geotermală, 
aerotermală, hidrotermală și energia 
oceanelor, energia hidroelectrică, 
biomasa, gazul de fermentare a 
deșeurilor, gazul provenit din instalațiile 
de epurare a apelor reziduale și biogazul;

Or. en



PE420.139v01-00 76/105 AM\768653RO.doc

RO

Justificare

Energia din surse regenerabile joacă un rol semnificativ în propunerea de reformare și ar 
trebui, prin urmare, să fie definită în mod corespunzător. Trebuie să existe o coerență a 
definițiilor în cadrul politicilor UE. Definiția propusă este cea inclusă la articolul 2 litera (a) 
din Directiva privind sursele de energie regenerabile, astfel cum a fost adoptată în ședința 
plenară a Parlamentului European din 17 decembrie 2008.

Amendamentul 156
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „anvelopă a clădirii” înseamnă 
elementele unei clădiri care separă 
interiorul acesteia de mediul exterior, 
printre care ferestrele, pereții, fundația, 
placa subsolului, tavanul, acoperișul și 
izolația;

5. „anvelopă a clădirii” înseamnă 
componentele integrate ale unei clădiri 
care separă interiorul acesteia de mediul 
exterior;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența definițiilor, cuvântul „componentă” ar trebui să înlocuiască 
cuvântul „element” din definiția „anvelopei clădirii”, deoarece „componenta anvelopei” 
este definită prin noua definiție propusă. Elementele (acum componentele) incluse în 
anvelopa clădirii pot fi eliminate, întrucât, în prezent, sunt menționate în definiția propusă a 
„componentei anvelopei”. Folosirea termenului „integrat” are scopul de a desemna 
componentele care reprezintă un element funcțional al învelișului termic.

Amendamentul 157
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „anvelopă a clădirii” înseamnă (5) „anvelopă a clădirii” înseamnă 
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elementele unei clădiri care separă 
interiorul acesteia de mediul exterior, 
printre care ferestrele, pereții, fundația, 
placa subsolului, tavanul, acoperișul și 
izolația;

componentele integrate ale unei clădiri 
care separă interiorul acesteia de mediul 
exterior, printre care ferestrele, sistemele și 
procedurile de umbrire, pereții, fundația, 
placa subsolului, tavanul, acoperișul și 
izolația, care influențează performanța 
energetică a clădirii și nu sunt incluse în 
sistemul tehnic al clădirii;

Or. fr

Justificare

Anvelopa clădirii se referă la toate componentele unei clădiri. Este important să se asigure că 
toate elementele individuale ale unei clădiri sunt supuse acelorași criterii de eficiență 
energetică ca și sistemele tehnice ale clădirilor.

Amendamentul 158
Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „anvelopă a clădirii” înseamnă 
elementele unei clădiri care separă 
interiorul acesteia de mediul exterior, 
printre care ferestrele, pereții, fundația, 
placa subsolului, tavanul, acoperișul și 
izolația;

(5) „anvelopă a clădirii” înseamnă 
elementele unei clădiri care separă 
interiorul acesteia de mediul exterior,
printre care ferestrele, pereții, fundația, 
placa subsolului, tavanul, acoperișul și 
toate sistemele de izolație;

Or. fr

Justificare

Izolarea nu privește doar un singur produs sau o singură tehnică. Există diferite sisteme de 
izolare pentru diferite părți ale anvelopei clădirii (acoperiș, pereți, ferestre, punți termice 
etc). Pentru a fi completă, este necesar, prin urmare, ca definiția să ia în considerare toate 
aceste sisteme de izolație.
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Amendamentul 159
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „anvelopă a clădirii” înseamnă 
elementele unei clădiri care separă 
interiorul acesteia de mediul exterior, 
printre care ferestrele, pereții, fundația, 
placa subsolului, tavanul, acoperișul și 
izolația;

5. „anvelopă a clădirii” înseamnă 
elementele unei clădiri care separă 
interiorul acesteia de mediul exterior;

Or. en

Justificare

Anvelopa clădirii ar trebui să fie definită separat de componentele anvelopei.

Amendamentul 160
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. „componentă a anvelopei” înseamnă 
o parte individuală și integrată a clădirii, 
inclusiv ferestrele, dispozitivele de 
umbrire, ușile exterioare, pereții, 
fundațiile, placa subsolului, tavanul, 
acoperișul și izolația aferentă, care 
influențează performanța energetică a 
clădirii și care nu face parte din sistemul 
tehnic al clădirii;

Or. en

Justificare

Este necesară o definiție a „componentei anvelopei”, pentru a evita interpretările multiple 
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din partea statelor membre ale componentelor și pentru a se asigura că elementele 
individuale ale anvelopei clădirii sunt supuse unor cerințe minime de performanță, la fel ca și 
sistemele tehnice ale clădirilor. Aceasta va plasa, de asemenea, componentele anvelopei pe 
picior de egalitate cu sistemele tehnice ale clădirilor, atunci când se calculează nivelurile 
optime pentru diferite costuri de investiții în timpul ciclului de viață al clădirii.

Amendamentul 161
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. „componentă a anvelopei” înseamnă 
o parte individuală și integrată a clădirii, 
inclusiv ferestrele, dispozitivele de 
umbrire, pereții, fundațiile, placa 
subsolului, tavanul, acoperișul și izolația 
aferentă, care influențează performanța 
energetică a clădirii și care nu face parte 
din sistemul tehnic al clădirii;

Or. en

Justificare

Este necesară o definiție a „componentei anvelopei”, pentru a evita interpretările multiple 
din partea statelor membre ale componentelor și pentru a se asigura că elementele 
individuale ale anvelopei clădirii sunt supuse unor cerințe minime de performanță, la fel ca și 
sistemele tehnice ale clădirilor.

Amendamentul 162
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. „componentă a anvelopei” înseamnă 
o parte individuală a clădirii care 
influențează performanța energetică a 
acesteia și care nu face obiectul definiției 
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sistemului tehnic al clădirii, incluzând 
ferestre, uși exterioare, dispozitive de 
umbrire, pereți, fundații, placa subsolului, 
tavanul, acoperișul (inclusiv izolația);

Or. en

Justificare

Articolul 2 ar trebui să includă o definiție pentru „componentă/element”, pentru a evita 
interpretările ambigue din partea statelor membre și pentru a se asigura că elementele 
individuale ale anvelopei clădirii sunt supuse unor cerințe minime de performanță, la fel ca și 
sistemele tehnice ale clădirilor, precum și plasarea lor pe picior de egalitate cu acestea, 
atunci când se calculează nivelurile optime ale costurilor în timpul ciclului de viață al 
clădirii.

Amendamentul 163
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) „sistem de izolație” înseamnă orice 
sistem care vizează reducerea pierderilor 
de căldură și a emisiilor de dioxid de 
carbon din anvelopa clădirii, în special la 
nivelul:
- acoperișului,
- pereților, podelelor și tavanelor,
- ferestrelor, pervazelor și casetelor de 
rulouri,
- punților termice și
- oricărui tip de legătură structurală care 
provoacă pierderi de căldură;

Or. fr

Justificare

În vederea asigurării clarității, trebuie să se facă referire la sistemele de izolație ale părților 
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relevante ale anvelopei clădirii și trebuie să se insiste asupra funcțiilor izolației, care sunt de 
a reduce pierderile termice și emisiile de dioxid de carbon. În vederea realizării de economii, 
este posibil să se examineze sistemele individuale, pentru a stabili care dintre acestea vor 
reduce, în mod mai eficient, pierderile termice și emisiile de dioxid de carbon.

Amendamentul 164
Adam Gierek

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „renovare majoră” înseamnă renovarea
unei clădiri în cazul căreia:

(6) „renovare majoră” înseamnă 
conversiunea unei singure clădiri sau a 
unui grup de clădiri similare în cazul 
cărora costul total al lucrărilor de 
conversiune sau al sistemelor tehnice 
utilizate pentru încălzirea, răcirea, 
ventilarea și recuperarea căldurii 
depășește 1/3 din valoarea cădirilor în curs 
de conversiune, excluzând valoarea 
terenului pe care sunt situate clădirile;

(a) costul total al renovării legat de 
anvelopa clădirii sau de sistemele tehnice 
ale acesteia depășește 25 % din valoarea 
clădirii, excluzând valoarea terenului pe 
care este situată clădirea, sau

(b) peste 25% din suprafața anvelopei 
clădirii este supusă renovării;

Or. pl

Justificare

Renovarea nu trebuie să acopere, în mod necesar, anvelopa clădirii; aceasta se poate referi 
și la proiecte de mici dimensiuni, precum instalarea unor noi elemente funcționale, 
închiderea unui balcon sau modificarea acoperișului. Prin urmare, este recomandabil ca 
aceasta să nu fie restricționată în mod artificial la un procent din suprafața anvelopei 
clădirii. Folosirea valorii clădirii drept criteriu va oferi proiectanților mai multă libertate de 
decizie.
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Amendamentul 165
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „renovare majoră” înseamnă renovarea 
unei clădiri în cazul căreia:

6. „renovare majoră” înseamnă renovarea 
unei clădiri în cazul căreia:

(a) costul total al renovării legat de 
anvelopa clădirii sau de sistemele tehnice 
ale acesteia depășește 25% din valoarea 
clădirii, excluzând valoarea terenului pe 
care este situată clădirea, sau

(a) costul total al renovării legat de 
anvelopa clădirii sau de sistemele tehnice 
ale acesteia depășește 10% din valoarea 
clădirii, excluzând valoarea terenului pe 
care este situată clădirea, sau

(b) peste 25% din suprafața anvelopei 
clădirii este supusă renovării;

(b) peste 10 % din suprafața anvelopei 
clădirii este supusă renovării;

Or. en

Amendamentul 166
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „renovare majoră” înseamnă renovarea 
unei clădiri în cazul căreia:

6. „renovare majoră” înseamnă renovarea 
unei clădiri în cazul căreia:

(a) costul total al renovării legat de 
anvelopa clădirii sau de sistemele tehnice 
ale acesteia depășește 25% din valoarea 
clădirii, excluzând valoarea terenului pe 
care este situată clădirea, sau

(a) costul total al renovării legat de 
anvelopa clădirii sau de sistemele tehnice 
ale acesteia depășește 15 % din valoarea 
clădirii, caz în care valoarea trebuie să se 
bazeze pe costurile actuale de construcție, 
excluzând valoarea terenului pe care este 
situată clădirea, sau

(b) peste 25% din suprafața anvelopei 
clădirii este supusă renovării;

(b) peste 15 % din suprafața anvelopei 
clădirii este supusă renovării;

Or. en
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Justificare

Pentru o mai bună exploatare a îmbunătățirilor potențiale ale performanței energetice, 
definiția termenului „renovare majoră” trebuie redusă. Sunt încă posibile derogări în ceea ce 
privește renovările de mari dimensiuni, pragul fiind de 15%. În orice caz, valoarea de 
referință pentru calcularea valorii clădirilor trebuie să fie armonizată în întreaga Europă și 
ar trebui să se bazeze pe costurile de construcție.

Amendamentul 167
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „renovare majoră” înseamnă renovarea 
unei clădiri în cazul căreia:

6. „renovare majoră” înseamnă renovarea 
unei clădiri în cazul căreia:

(a) costul total al renovării legat de 
anvelopa clădirii sau de sistemele tehnice 
ale acesteia depășește 25% din valoarea 
clădirii, excluzând valoarea terenului pe 
care este situată clădirea, sau

(a) costul total al renovării legat de 
anvelopa clădirii sau de sistemele tehnice 
ale acesteia depășește 15% din valoarea 
clădirii, excluzând valoarea terenului pe 
care este situată clădirea, sau

(b) peste 25% din suprafața anvelopei 
clădirii este supusă renovării;

(b) peste 15 % din suprafața anvelopei 
clădirii este supusă renovării;

Or. en

Justificare

Este nevoie de un prag mai ambițios pentru „renovările majore”, întrucât acesta va spori 
folosirea celor mai relevante componente optime din punct de vedere al costurilor, pentru 
performanța energetică a clădirilor.

Amendamentul 168
Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) costul total al renovării legat de (a) costul total al renovării legat de 
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anvelopa clădirii sau de sistemele tehnice 
ale acesteia depășește 25 % din valoarea 
clădirii, excluzând valoarea terenului pe 
care este situată clădirea, sau

anvelopa clădirii, inclusiv sistemele de 
izolație, sau de sistemele tehnice ale 
acesteia depășește 25 % din valoarea 
clădirii, excluzând valoarea terenului pe 
care este situată clădirea, sau

Or. fr

Justificare

Merită subliniat, în special, faptul că lucrările de renovare ale anvelopei clădirii trebuie să 
includă sisteme de izolație, pentru a contribui la îmbunătățirea performanței energetice a 
clădirii.

Amendamentul 169
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) costul total al renovării legat de 
anvelopa clădirii sau de sistemele tehnice 
ale acesteia depășește 25% din valoarea 
clădirii, excluzând valoarea terenului pe 
care este situată clădirea, sau

(a) costul total al renovării legat de 
anvelopa clădirii sau de sistemele tehnice 
ale acesteia depășește 25 % din valoarea 
clădirii (valoarea respectivă bazându-se pe 
costurile actuale de construcție din statul 
membru în cauză), excluzând valoarea 
terenului pe care este situată clădirea, sau

Or. en

Justificare

Este important să se armonizeze modul de calcul al valorii clădirilor în statele membre; de 
aceea se propune ca această valoare să se bazeze pe costurile de construcție din statele 
membre, pentru a obține o abordare comună pe întreg teritoriul Uniunii Europene.
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Amendamentul 170
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) costul total al renovării legat de 
anvelopa clădirii sau de sistemele tehnice 
ale acesteia depășește 25% din valoarea 
clădirii, excluzând valoarea terenului pe 
care este situată clădirea, sau

(a) costul total al renovării legat de 
anvelopa clădirii sau de sistemele tehnice 
ale acesteia depășește 25% din valoarea 
clădirii, excluzând valoarea terenului pe 
care este situată clădirea (criteriile pentru 
determinarea valorii clădirii și a terenului 
urmează să fie stabilite de către fiecare 
stat membru la nivel național), sau

Or. en

Justificare

Criteriile pentru stabilirea valorii trebuie să fie decise la nivel național, datorită 
circumstanțelor diferite din diversele state membre.

Amendamentul 171
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) peste 25% din suprafața anvelopei 
clădirii este supusă renovării;

(b) peste 25% din suprafața anvelopei 
clădirii este supusă renovării care are un 
efect direct asupra performanței 
energetice a clădirii;

Or. en

Justificare

Această clarificare este necesară pentru a evita includerea lucrărilor de întreținere, precum 
refacerea zugrăvelii, în cadrul definiției renovărilor majore.
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Amendamentul 172
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) peste 25% din suprafața anvelopei 
clădirii este supusă renovării;

(b) peste 25% din suprafața anvelopei 
clădirii este supusă renovării, cu excepția 
lucrărilor periodice de întreținere, cum ar 
fi zugrăvirea;

Or. en

Justificare

Definirea a ceea ce constituie renovare majoră nu este încă clară. O renovare a 25 % din 
suprafața anvelopei clădirii ar putea însemna o simplă zugrăvire sau reparație a 
acoperișului, definiția fiind, prin urmare, prea largă.

Amendamentul 173
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „certificat de performanță energetică ” 
înseamnă un certificat, recunoscut de statul 
membru sau de o persoană juridică 
desemnată de acesta, care indică
performanța energetică a unei clădiri sau a 
părților acesteia, calculată în conformitate 
cu o metodologie adoptată conform 
articolului 3 ;

(8) „certificat de performanță energetică” 
înseamnă un certificat, recunoscut de statul 
membru sau de o persoană juridică 
desemnată de acesta, care indică
performanța energetică a unei clădiri sau a 
părților acesteia, stabilită în conformitate 
cu o metodologie adoptată conform 
articolului 3 ;

Or. de

Justificare

Consistență terminologică cu anexa I.
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Amendamentul 174
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „nivel optim din punctul de vedere al 
costurilor” înseamnă cel mai mic nivel al
costurilor de pe durata ciclului de viață al 
unei clădiri, care sunt determinate ținându-
se seama de costurile de investiție, de 
costurile de întreținere și exploatare 
(inclusiv costurile privind energia), de 
veniturile din energia produsă, după caz, și 
de costurile de eliminare, după caz;

10. „nivel optim din punctul de vedere al 
costurilor” înseamnă nivelul costurilor de 
pe durata ciclului de viață al unei clădiri, 
care duce la utilizarea celor mai 
performante tehnologii disponibile și a 
celor mai exigente cerințe posibile în 
materie de performanță energetică a unei 
clădiri. Aceste costuri sunt determinate 
ținându-se seama de costurile de investiție, 
de costurile de întreținere și exploatare 
(inclusiv costurile privind energia), de 
veniturile din energia produsă, după caz, și 
de costurile de eliminare, după caz, 
precum și de costurile legate de mediu, 
inclusiv costul în termeni economici al 
schimbărilor climatice, și de alte costuri 
sociale;

Or. en

Justificare

Nivelul optim din punctul de vedere al costurilor al cerințelor minime de performanță 
energetică care rezultă din metodologia Comisiei ar trebui să ia în considerare, de asemenea, 
costurile economice ale nereducerii emisiilor de gaze cu efect de seră generate de clădiri. 
Acestea ar trebui nu numai să poată fi realizate la costuri rezonabile, ci și să impună un nivel 
ridicat al economiilor de energie, astfel încât să se atingă cel mai înalt nivel posibil de 
performanță energetică a unei clădiri.
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Amendamentul 175
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „nivel optim din punctul de vedere al 
costurilor” înseamnă cel mai mic nivel al 
costurilor de pe durata cicluilui de viață al 
unei clădiri, care sunt determinate
ținându-se seama de costurile de investiție, 
de costurile de întreținere și exploatare 
(inclusiv costurile privind energia), de 
veniturile din energia produsă, după caz, și
de costurile de eliminare, după caz;

(10) „nivel optim din punctul de vedere al 
costurilor” înseamnă cel mai mic nivel al 
costurilor de pe durata de viață a măsurilor 
de economisire a energiei, care este
determinată ținându-se seama de costurile 
de investiție, de costurile de întreținere și 
exploatare (inclusiv costurile privind 
energia), de veniturile din energia produsă, 
după caz, de costurile de eliminare, după 
caz, și, în cazul clădirilor închiriate, de 
veniturile reale din chirii;

Or. de

Justificare

Gebäude überstehen, zumindest wenn sie vernünftig gebaut wurden, meist über 100 Jahre. 
Der Lebenszyklus des Gebäudes als solchem ist daher als Maßstab gerade angesichts des 
technischen Fortschritts völlig ungeeignet. Die Nutzungs- und Lebensdauer der tatsächlichen 
Investition – etwa in neue Fenster – ist daher entscheidend! Ferner nimmt die Kommission 
keine Rücksicht auf vermieteten Gebäudebestand, bei dem die Investitionen nicht über 
eingesparte Energiekosten refinanziert werden können, sondern allenfalls über die miete. 
Hier sind aber dann die tatsächlich erzielten Mieteinnahmen zu berücksichtigen.

Amendamentul 176
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „nivel optim din punctul de vedere al 
costurilor” înseamnă cel mai mic nivel al 
costurilor de pe durata ciclului de viață al 
unei clădiri, care sunt determinate ținându-
se seama de costurile de investiție, de 
costurile de întreținere și exploatare 

10. „nivel optim din punctul de vedere al 
costurilor” înseamnă raportul optim din 
punct de vedere economic dintre 
performanța energetică și costuri pe 
durata ciclului de viață al unei clădiri, care 
sunt determinate ținându-se seama de 
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(inclusiv costurile privind energia), de 
veniturile din energia produsă, după caz, și 
de costurile de eliminare, după caz;

costurile de investiție, de costurile de 
întreținere și exploatare (inclusiv costurile 
privind energia), de veniturile din energia 
produsă, după caz, și de costurile de 
eliminare, după caz;

Or. en

Justificare

Prezenta definiție se referă numai la preț/cost, nivelul energiei economisite nefiind luat în 
considerare. Ar fi mai bine să se facă referire la raportul optim dintre performanță și costuri.

Amendamentul 177
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „nivel optim din punctul de vedere al 
costurilor” înseamnă cel mai mic nivel al 
costurilor de pe durata ciclului de viață al 
unei clădiri, care sunt determinate ținându-
se seama de costurile de investiție, de 
costurile de întreținere și exploatare 
(inclusiv costurile privind energia), de 
veniturile din energia produsă, după caz, și 
de costurile de eliminare, după caz;

10. „nivel optim din punctul de vedere al 
costurilor” înseamnă cel mai mic nivel al 
costurilor de pe durata ciclului de viață al 
unei clădiri, care sunt determinate ținându-
se seama de costurile de investiție, de 
costurile și beneficiile externe, de costurile 
de întreținere și exploatare (inclusiv 
costurile privind energia), de veniturile din 
energia produsă, după caz, și de costurile 
de eliminare, după caz;

Or. en

Justificare

Costurile și beneficiile de mediu sunt extrem de importante și trebuie, de asemenea, luate în 
considerare.
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Amendamentul 178
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „nivel optim din punctul de vedere al 
costurilor” înseamnă cel mai mic nivel al 
costurilor de pe durata ciclului de viață al 
unei clădiri, care sunt determinate ținându-
se seama de costurile de investiție, de 
costurile de întreținere și exploatare 
(inclusiv costurile privind energia), de 
veniturile din energia produsă, după caz, și 
de costurile de eliminare, după caz;

10. „nivel optim din punctul de vedere al 
costurilor” înseamnă cel mai mic nivel al 
costurilor de pe durata ciclului de viață al 
unei clădiri, care sunt determinate ținându-
se seama de costurile de investiție, de 
costurile de întreținere și exploatare 
(inclusiv costurile privind energia), de 
veniturile din energia produsă, după caz, și 
de costurile de eliminare, precum și de 
costurile de mediu, după caz;

Or. en

Justificare

Este, de asemenea, important să se ia în considerare și să se internalizeze costurile de mediu 
generate de clădiri, pentru a se ajunge la situația economică optimă în ceea ce privește 
performanța energetică pe termen lung a clădirilor.

Amendamentul 179
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „nivel optim din punctul de vedere al 
costurilor” înseamnă cel mai mic nivel al 
costurilor de pe durata ciclului de viață al 
unei clădiri, care sunt determinate ținându-
se seama de costurile de investiție, de 
costurile de întreținere și exploatare 
(inclusiv costurile privind energia), de 
veniturile din energia produsă, după caz, și 
de costurile de eliminare, după caz;

10. „nivel optim din punctul de vedere al 
costurilor” înseamnă cel mai mic nivel al 
costurilor de pe durata ciclului de viață al 
unei clădiri, care sunt determinate ținându-
se seama de costurile de investiție, de 
costurile de întreținere și exploatare 
(inclusiv costurile privind energia), de 
veniturile din energia produsă, după caz, de 
costurile de eliminare, după caz, de 
diferitele tipuri de clădiri și de perioadele 
de amortizare diferite în cazul părților 
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implicate;

Or. en

Justificare

Este important ca deciziile privind îmbunătățirile eficienței energetice să se bazeze pe o 
analiză a situației optime din punctul de vedere al costurilor; cu toate acestea, nu trebuie 
uitat faptul că aceasta va varia în funcție de tipul de clădire și de părțile implicate. În cazul 
unei relații proprietar-locatar, deseori proprietarul va fi cel care suportă costurile, în timp ce 
locatarul se bucură de beneficiile investiției realizate, aceasta reprezentând, în mod clar, o 
barieră în calea unor îmbunătățiri reale.

Amendamentul 180
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 10 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „nivel optim din punctul de vedere al 
costurilor” înseamnă cel mai mic nivel al 
costurilor de pe durata ciclului de viață al 
unei clădiri, care sunt determinate ținându-
se seama de costurile de investiție, de 
costurile de întreținere și exploatare 
(inclusiv costurile privind energia), de 
veniturile din energia produsă, după caz, și 
de costurile de eliminare, după caz;

10. „nivel optim din punctul de vedere al 
costurilor” înseamnă cel mai mic nivel al 
costurilor de pe durata ciclului de viață al 
unei clădiri, care sunt determinate ținându-
se seama de costurile de investiție, de 
costurile de întreținere și exploatare 
(inclusiv costurile privind energia), de 
veniturile din energia produsă, după caz, de 
costurile de eliminare, după caz, de 
diferitele tipuri de clădiri și de perioadele 
de amortizare diferite în cazul părților 
implicate;

Or. en

Justificare

Este important ca deciziile privind îmbunătățirile eficienței energetice să se bazeze pe o 
analiză a situației optime din punctul de vedere al costurilor; cu toate acestea, nu trebuie 
uitat faptul că aceasta va varia în funcție de tipul de clădire și de părțile implicate. În cazul 
unei relații proprietar-locatar, deseori proprietarul va fi cel care suportă costurile, în timp ce 
locatarul se bucură de beneficiile investiției realizate, aceasta reprezentând, în mod clar, o 
barieră în calea unor îmbunătățiri reale.
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Amendamentul 181
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. „sistem de ventilare cu recuperarea 
căldurii” înseamnă un sistem centralizat 
sau descentralizat cu circulație continuă a 
aerului care folosește schimbătoare de 
căldură pentru a transfera energie de la 
aerul extras la aerul introdus;

Or. en

Justificare

Sistemul de ventilare cu recuperare de căldură necesită o definiție clară și este inclus spre 
modificare la articolele 6, 7 și 14a (nou)..

Amendamentul 182
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „pompă de căldură” înseamnă un 
dispozitiv sau o instalație care extrage
căldura din aer, apă sau sol la o 
temperatură scăzută pentru a o furniza 
unei clădiri.

14. „pompă de căldură” înseamnă un 
mecanism, un dispozitiv sau o instalație 
care transferă căldura din mediul natural, 
de exemplu din aer, apă sau sol, către 
clădiri sau instalații industriale, inversând 
fluxul natural al căldurii astfel încât să 
circule de la o temperatură mai scăzută 
spre una mai ridicată. Volumul de energie 
ambientală captată de pompele de căldură 
pentru ca aceasta să fie considerată 
energie regenerabilă în temeiul prezentei 
directive se stabilește în conformitate cu 
Directiva 2009/.../CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
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promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile.

Or. en

Justificare

Definiția pompelor de căldură și metodologia folosită pentru calcularea cantității de energie 
primară și eficiența unor astfel de instalații trebuie să respecte directiva adoptată recent 
privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

Amendamentul 183
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „pompă de căldură” înseamnă un 
dispozitiv sau o instalație care extrage 
căldura din aer, apă sau sol la o 
temperatură scăzută pentru a o furniza 
unei clădiri.

14. „pompă de căldură” înseamnă o unitate 
centrală cu un sistem de răcire acționat 
electric care încălzește spațiul și produce 
apă caldă de uz casnic în clădiri prin 
extragerea la temperatură scăzută a 
căldurii din mediul extern, de exemplu 
din aer, apă sau sol;

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei permite folosirea sistemelor de climatizare ca pompe de căldură. 
Sistemele de climatizare nu sunt capabile să producă apă curentă și fac deja obiectul 
propunerii de la articolul 2 alineatul (11).
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Amendamentul 184
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „pompă de căldură” înseamnă un 
dispozitiv sau o instalație care extrage 
căldura din aer, apă sau sol la o 
temperatură scăzută pentru a o furniza unei 
clădiri.

14. „pompă de căldură” înseamnă un 
dispozitiv sau o instalație care extrage 
agentul de căldură sau de frig din aer, apă 
sau sol la o temperatură scăzută pentru a o 
furniza unei clădiri.

Or. en

Justificare

Energia geotermică poate fi folosită pentru producerea de energie electrică, încălzirea 
urbană și alte utilizări directe sau, eventual, împreună cu o instalație precum pompele de 
căldură, pentru încălzirea și răcirea locuințelor individuale sau a locuințelor colective sau 
pentru activități terțiare.

Amendamentul 185
Peter Liese, Ján Hudacký

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. „sistem de iluminat” înseamnă 
combinația de componente necesară 
pentru furnizarea unui anumit nivel de 
iluminare.

Or. en
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Amendamentul 186
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. „încălzire sau răcire urbană” 
înseamnă distribuția energiei termice sub 
formă de abur, apă fierbinte sau lichide 
răcite, de la o sursă centrală de producție, 
prin intermediul unei rețele, către mai 
multe clădiri, în scopul utilizării sale 
pentru încălzirea sau răcirea spațiului sau 
a proceselor sau pentru încălzirea apei.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să conțină o definiție a încălzirii sau răcirii urbane. Acestea reprezintă 
infrastructuri importante, care permit realizarea unor sinergii între eficiența energetică și 
sursele de energie regenerabilă.

Amendamentul 187
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) „pompe de căldură reversibile” 
înseamnă echipamentele sau instalațiile 
capabile să furnizeze căldură și răcire 
utilizând aerul, apa și solul ca resurse;

Or. fr

Justificare

Datorită progreselor majore din acest domeniu, este important să se includă pompele de 
căldură reversibile în domeniul de aplicare al articolelor 13 și 14. Prin urmare, este necesară 
o definiție clară la nivel comunitar.
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Amendamentul 188
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. „sărăcie energetică” înseamnă 
situația în care o gospodărie trebuie să 
cheltuiască peste 10% din venituri pentru 
plata facturilor la energie pentru a-și 
încălzi casa la un standard acceptabil 
bazat pe nivelurile recomandate de 
Organizația Mondială a Sănătății.

Or. en

Justificare

Este necesar din punct de vedere tehnic să se definească sintagma „sărăcie energetică”, 
menționată în amendamentul 31.

Amendamentul 189
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. „sărăcie energetică rezidențială” 
înseamnă situația în care o gospodărie nu 
își poate permite să plătească pentru a 
beneficia de un nivel adecvat de încălzire 
și răcire a spațiului, apă caldă curentă și 
energie electrică pentru iluminat și 
aparate electrocasnice, conform 
recomandărilor Organizației Mondiale a 
Sănătății, sau cheltuiește mai mult de 
10% din venitul gospodăriei pentru 
achitarea respectivelor facturi la utilități.
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Or. en

Justificare

Se recomandă folosirea sintagmei „sărăcie energetică rezidențială”, în locul sintagmei 
„sărăcie energetică”, folosită de raportor, pentru a evita orice confuzie cu lipsa accesului la 
infrastructura energetică - uneori denumită sărăcie energetică. În Regatul Unit, „cantitatea 
considerabilă” este fixată la 10 la sută din venitul unei gospodării cheltuit pentru energie. 
Sărăcia energetică rezidențială este inclusă în propunerea de modificare de la articolul 7 și 
articolul 9a.

Amendamentul 190
Peter Liese, Ján Hudacký

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 14b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14b. „proiectarea sistemelor de iluminat” 
înseamnă o schemă sau un desen care 
detaliază configurația și distribuirea 
corpurilor de iluminat, inclusiv ale 
dispozitivelor de comandă aferente.  

Justificare

Obiectivul proiectării sistemelor de iluminat este selectarea criteriilor potrivite pentru 
sarcina de iluminat în conformitate cu standardele europene armonizate, folosindu-se 
sistemele de iluminat cele mai eficiente posibil din punct de vedere al energiei.

Or. en
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Amendamentul 191
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre aplică o metodologie de 
calcul al performanței energetice a 
clădirilor în conformitate cu cadrul general 
prevăzut în anexa I.

Până la 31 decembrie 2009, Comisia 
stabilește o metodologie de calcul al 
performanței energetice a clădirilor în 
conformitate cu cadrul general prevăzut în 
anexa I. Metodologia face distincție între 
clădirile noi și cele deja existente, precum 
și între diversele categorii de clădiri și 
între zonele climatice; metodologia 
integrează factorii externi în calculele 
pentru optimizarea costurilor.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 21 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Pentru a-și spori transparența și simplitatea, metodologia de calcul a performanței 
energetice a clădirii trebuie armonizată cât mai repede posibil. Această metodologie trebuie 
să ia în calcul, în mod evident, diferențele dintre clădirile noi și cele existente, dintre 
diferitele categorii de clădiri și dintre zonele climatice.

Amendamentul 192
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre aplică o metodologie de 
calcul al performanței energetice a 
clădirilor în conformitate cu cadrul general 

Statele membre aplică o metodologie 
comparativă de calcul al performanței 
energetice a clădirilor în conformitate cu 
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prevăzut în anexa I. cadrul general prevăzut în anexa I.

Or. en

Justificare

Întrucât statele membre folosesc sisteme de măsurare diferite, acest lucru le împiedică să 
realizeze o comparație între performanța energetică a clădirilor lor.

Amendamentul 193
Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre aplică o metodologie de 
calcul al performanței energetice a 
clădirilor în conformitate cu  cadrul general 
prevăzut în anexaI. 

Statele membre aplică o metodologie de 
calcul al performanței energetice a 
clădirilor, bazată pe utilizarea energiei 
primare, în conformitate cu cadrul general 
prevăzut în anexa I. 

Or. fr

Justificare

Trebuie să se ia în considerare energia necesară pentru a face față cererii de energie finală, 
în vederea evaluării impactului real asupra mediului al deciziilor privind energia. Ar fi 
preferabil să existe o metodologie de calcul unică la nivel european, în locul numărului mare 
de metodologii regionale și naționale.

Amendamentul 194
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre aplică o metodologie de 
calcul al performanței energetice a 
clădirilor în conformitate cu cadrul general 

Statele membre aplică o metodologie 
armonizată de calcul al performanței 
energetice a clădirilor în conformitate cu 
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prevăzut în anexa I. cadrul general prevăzut în anexa I.

Metodologia de calcul al performanței 
energetice a clădirilor folosește standarde 
europene.

Or. en

Justificare

O metodologie UE comună de calcul în ceea ce privește eficiența energetică a clădirilor ar 
conduce la o mai bună armonizare în sectorul construcțiilor. Propunerea actuală ar autoriza 
fiecare stat membru să-și dezvolte și să folosească propria metodă de calcul. Ar trebui să se 
garanteze posibilitatea de comparare a eficienței energetice a clădirilor la nivelul UE.

Au fost elaborate deja standarde europene (CEN) privind eficiența energetică. O metodologie 
de calcul comună și obligatorie pentru toate statele membre ar trebui să se bazeze pe aceste 
standarde, ceea ce ar permite o armonizare europeană reală.

Amendamentul 195
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodologia de calcul al performanței 
energetice a clădirilor folosește standarde 
europene.

Or. en

Justificare

O metodologie UE comună de calcul în ceea ce privește eficiența energetică a clădirilor ar 
conduce la o mai bună armonizare în sectorul construcțiilor. Propunerea actuală ar autoriza 
fiecare stat membru să-și dezvolte și să folosească propria metodă de calcul. Ar trebui să se 
garanteze posibilitatea de comparare a eficienței energetice a clădirilor la nivelul UE.

Au fost elaborate deja standarde europene (CEN) privind eficiența energetică. O metodologie 
de calcul comună și obligatorie pentru toate statele membre ar trebui să se bazeze pe aceste 
standarde, ceea ce ar permite o armonizare europeană reală.
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Amendamentul 196
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această metodologie este adoptată la nivel 
național sau regional.

eliminat

Or. en

Justificare

Anexa I stabilește cerințele privind o metodă de calcul armonizată, care urmează să fie 
aplicată de către toate statele membre. Metodologia de calcul ar trebui să fie reprezentată de 
un standard european armonizat. Statele membre trebuie să ofere parametrii obiectivi care 
însoțesc metodologia.

Amendamentul 197
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această metodologie este adoptată  la 
nivel național sau regional.

eliminat

Or. it

Justificare

Metodologia de calcul trebuie să fie uniformă la nivel comunitar.
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Amendamentul 198
Adam Gierek

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această metodologie este adoptată  la 
nivel național sau regional.

eliminat

Or. pl

Justificare

Anexa I stabilește cerințele privind metodologia de calcul armonizată care urmează să fie 
folosită de statele membre. Metodologia de calcul va fi reprezentată de un standard european 
armonizat. Statele membre vor furniza parametri obiectivi care să fie folosiți în cadrul 
metodologiei.

Amendamentul 199
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această metodologie este adoptată  la 
nivel național sau regional.

Această metodologie se bazează pe un 
standard european care urmează să fie 
elaborat în viitor.

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei ar duce la fragmentarea pieței. Ar trebui elaborat un standard 
european, în scopuri de comparabilitate.
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Amendamentul 200
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această metodologie este adoptată la nivel 
național sau regional.

Metodologia este adoptată la nivel 
național. Standardele pentru analiza 
clădirilor din punct de vedere energetic 
sunt evaluate la nivel național.

Or. en

Justificare

Metodologia se adoptă la nivel național, pentru a evita diferențele de calcul ale performanței 
energetice a clădirilor.

Amendamentul 201
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această metodologie este adoptată la nivel 
național sau regional.

Această metodologie este pusă în aplicare
la nivel național sau regional.

Or. en

Justificare

O metodologie UE comună de calcul în ceea ce privește eficiența energetică a clădirilor ar 
conduce la o mai bună armonizare în sectorul construcțiilor. Propunerea actuală ar autoriza 
fiecare stat membru să-și dezvolte și să folosească propria metodă de calcul. Ar trebui să se 
garanteze posibilitatea de comparare a eficienței energetice a clădirilor la nivelul UE.

Au fost elaborate deja standarde europene (CEN) privind eficiența energetică. O metodologie 
de calcul comună și obligatorie pentru toate statele membre ar trebui să se bazeze pe aceste 
standarde, ceea ce ar permite o armonizare europeană reală.
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Amendamentul 202
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această metodologie este adoptată la nivel 
național sau regional.

Această metodologie este adoptată la nivel 
național sau regional prin consultarea 
sectorului public și a altor părți interesate 
relevante.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura reușita rolului de lider al sectorului public, obiectiv urmărit prin 
propunerea de reformare a directivei, este necesar să existe transparență și o consultare 
adecvată.   Părțile interesate au o cunoștințe directe și dețin expertiza necesară pentru a 
evalua fezabilitatea tehnică a măsurilor planificate și pot oferi opinii valoroase cu privire la 
îmbunătățirea eficientă și pe termen lung a performanței energetice a clădirilor.

Amendamentul 203
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această metodologie este adoptată la nivel 
național sau regional.

Această metodologie este adoptată la nivel 
național sau regional prin consultarea 
părților interesate relevante.

Or. en

Justificare

Transparența și o consultare adecvată sunt elemente esențiale.  Părțile interesate au o 
cunoștințe directe și dețin expertiza necesară pentru a evalua fezabilitatea tehnică a 
măsurilor planificate și pot oferi opinii valoroase cu privire la îmbunătățirea eficientă și pe 
termen lung a performanței energetice a clădirilor.
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Amendamentul 204
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Performanța energetică a clădirilor este 
exprimată în mod transparent și include 
un indicator al emisiilor de CO2 și al 
necesarului de energie primară.

Or. en

Justificare

Obiectivul politic global al prezentei directive este de a reduce impactul emisiilor de dioxid 
de carbon al clădirilor. Prin urmare, acest obiectiv ar trebui să fie menționat în mod explicit 
la articolul 3.

Amendamentul 205
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Performanța energetică a clădirilor este 
exprimată în mod transparent și include 
un indicator al emisiilor de CO2 și al 
necesarului de energie primară.

Or. en

Justificare

Obiectivul politic global al prezentei directive este de a reduce impactul emisiilor de dioxid 
de carbon al clădirilor. Prin urmare, acest obiectiv ar trebui să fie menționat în mod explicit 
la articolul 3.
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