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Amendamentul 361
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc măsurile 
necesare pentru instituirea unui sistem de 
certificare a performanței energetice a 
clădirilor. Certificatul de performanță 
energetică include performanța energetică 
a unei clădiri și  valori de referință, cum ar 
fi cerințele minime de performanță 
energetică , pentru a da  posibilitatea 
proprietarilor sau locatarilor clădirii sau ai 
părților acesteia  să compare și să evalueze 
performanța sa  energetică .

(1) Statele membre stabilesc măsurile 
necesare pentru instituirea unui sistem de 
certificare a performanței energetice a 
clădirilor. Se creează un certificat unic 
armonizat de performanță energetică 
pentru clădirile nerezidențiale, pentru a 
permite actorilor economici din întreaga 
Europă să etaloneze și să își 
îmbunătățească performața energetică. 
Certificatul de performanță energetică 
pentru clădiri include performanța 
energetică a unei clădiri și  valori de 
referință, cum ar fi cerințele minime de 
performanță energetică, pentru a da
posibilitatea proprietarilor sau locatarilor 
clădirii sau ai părților acesteia să compare 
și să evalueze performanța sa energetică.

Or. en

Justificare

În prezent, criteriile de evaluare și acordare a certificatelor de performanță energetică diferă 
în mare măsură de la un stat membru la altul, făcând astfel foarte dificilă compararea 
performanței energetice în funcție de evoluțiile din diferitele țări. Un certificat armonizat ar 
facilita pentru companii îndeplinirea și îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor, 
într-un mod mai coerent.
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Amendamentul 362
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc măsurile 
necesare pentru instituirea unui sistem de 
certificare a performanței energetice a 
clădirilor. Certificatul de performanță 
energetică include performanța energetică 
a unei clădiri și  valori de referință, cum ar 
fi cerințele minime de performanță 
energetică , pentru a da  posibilitatea 
proprietarilor sau locatarilor clădirii sau ai 
părților acesteia  să compare și să evalueze 
performanța sa  energetică .

(1) Statele membre stabilesc măsurile 
necesare pentru instituirea unui sistem de 
certificare a performanței energetice a 
clădirilor. Se creează un certificat unic 
armonizat pentru performanța energetică 
destinat clădirilor nerezidențiale, pentru a 
permite actorilor economici din întreaga 
Europă să etaloneze și să își 
îmbunătățească performanța energetică. 
Certificatul de performanță energetică 
pentru clădiri include performanța 
energetică a unei clădiri și  valori de 
referință, cum ar fi cerințele minime de 
performanță energetică, pentru a da
posibilitatea proprietarilor sau locatarilor 
clădirii sau ai părților acesteia să compare 
și să evalueze performanța sa energetică.

Or. en

Justificare

În prezent, criteriile de evaluare și acordare a certificatelor de performanță energetică diferă 
în mare măsură de la un stat membru la altul, făcând astfel foarte dificilă compararea 
performanței energetice în funcție de evoluțiile din diferitele țări. Un certificat armonizat ar 
facilita pentru companii îndeplinirea și îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor, 
într-un mod mai coerent.

Amendamentul 363
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc măsurile 
necesare pentru instituirea unui sistem de 

(1) Statele membre stabilesc măsurile 
necesare pentru instituirea unui sistem de 
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certificare a performanței energetice a 
clădirilor. Certificatul de performanță 
energetică include performanța energetică 
a unei clădiri și valori de referință, cum 
ar fi cerințele minime de performanță 
energetică , pentru a da  posibilitatea 
proprietarilor sau locatarilor clădirii sau ai 
părților acesteia  să compare și să evalueze 
performanța sa  energetică .

certificare a performanței energetice a 
clădirilor. Certificatul de performanță
energetică include performanța energetică 
a unei clădiri (exprimată ca valoare 
minimă în termeni de indicatori numerici 
pentru emisiile de CO2 și cerere de 
energie primară, astfel cum este 
menționat în anexa I) și  cerințele minime 
de performanță energetică, pentru a da  
posibilitatea proprietarilor sau locatarilor 
clădirii sau ai părților acesteia  să compare 
și să evalueze performanța sa energetică.

Or. en

Justificare

Directiva se referă la cererea de energie primară și la emisiile de CO2. Prin urmare, cererea 
de energie primară și emisiile de CO2 ar trebui solicitate sistematic în cazul certificatului 
energetic.

Amendamentul 364
Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc măsurile 
necesare pentru instituirea unui sistem de 
certificare a performanței energetice a 
clădirilor. Certificatul de performanță 
energetică include performanța energetică 
a unei clădiri și  valori de referință, cum ar 
fi cerințele minime de performanță 
energetică , pentru a da  posibilitatea 
proprietarilor sau locatarilor clădirii sau ai 
părților acesteia să compare și să evalueze 
performanța sa  energetică .

(1) Statele membre stabilesc măsurile 
necesare pentru instituirea unui sistem de 
certificare a performanței energetice a 
clădirilor.  Certificatul de performanță 
energetică include performanța energetică 
a unei clădiri, consumul real anual de 
energie (astfel cum este prevăzut în anexa 
I punctul 1) și valori de referință, cum ar fi 
cerințele minime de performanță 
energetică, pentru a da posibilitatea 
proprietarilor sau locatarilor clădirii sau ai 
părților acesteia  să compare și să evalueze 
performanța sa  energetică.
Dacă valorile de referință includ un 
indicator de performanță al emisiei de 
CO2, acesta ar trebui calculat în 
conformitate cu Anexa 1.
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Or. fr

Justificare

Este important să se țină seama de un singur indicator numeric al emisiilor de dioxid de 
carbon, asemenea celui menționat la Anexa 1, pentru consecvență și pentru ca definițiile 
referitoare la clădiri eficiente din punct de vedere energetic să fie armonizate. Acest indicator 
ar trebui calculat ținându-se seama de emisiile de dioxid de carbon generate sau evitate în 
funcție de creșterea sau reducerea consumului de energie primară. Indicatorul unic va 
facilita crearea unui certificat unic armonizat pentru performanța energetică.

Amendamentul 365
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc măsurile 
necesare pentru instituirea unui sistem de 
certificare a performanței energetice a 
clădirilor. Certificatul de performanță 
energetică include performanța energetică 
a unei clădiri și  valori de referință, cum ar 
fi cerințele minime de performanță 
energetică , pentru a da  posibilitatea 
proprietarilor sau locatarilor clădirii sau ai 
părților acesteia  să compare și să evalueze 
performanța sa  energetică .

(1) Statele membre stabilesc măsurile 
necesare pentru instituirea unui sistem de 
certificare a performanței energetice a 
clădirilor. Certificatul de performanță 
energetică include performanța energetică 
a unei clădiri, diferența dintre cererea de 
energie calculată și consumul energetic 
real și valori de referință, cum ar fi 
cerințele minime de performanță 
energetică, pentru a da  posibilitatea 
proprietarilor sau locatarilor clădirii sau ai 
părților acesteia  să compare și să evalueze 
performanța sa  energetică.

Or. en

Justificare

Adesea, valorile energetice calculate care figurează pe certificate nu corespund celor 
indicate pe contorul electric. Prin urmare, este necesar ca proprietarii sau locatarii să fie 
informați cu privire la diferența dintre cererea de energie calculată și consumul energetic 
real.
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Amendamentul 366
Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsurile luate în legătură cu o renovare 
majoră a anvelopei clădirii sau a sistemului 
(sistemelor) tehnic(e) ale clădirii; 

(a) măsurile luate în legătură cu o renovare 
majoră a anvelopei clădirii, inclusiv a 
sistemelor de izolare ale acesteia sau a 
sistemului (sistemelor) tehnic(e) ale 
clădirii;

Or. fr

Justificare

În recomandările privind anvelopa clădirii ar trebui să se facă referire în mod clar la 
sistemele de izolare, pentru a îndeplini obiectivul de îmbunătățire a performanței energetice.

Amendamentul 367
Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsurile privind părți sau elemente 
distincte ale unei clădiri, independente de 
renovarea majoră a anvelopei clădirii sau a 
sistemului (sistemelor) tehnic(e) ale 
clădirii.

(b) măsurile privind părți sau elemente 
distincte ale unei clădiri, independente de 
renovarea majoră a anvelopei clădirii, 
inclusiv a sistemelor de izolare ale 
acesteia sau a sistemului (sistemelor) 
tehnic(e) ale clădirii.

Or. fr

Justificare

În recomandările privind anvelopa clădirii ar trebui să se facă referire în mod clar la 
sistemele de izolare, pentru a îndeplini obiectivul de îmbunătățire a performanței energetice.
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Amendamentul 368
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Recomandările cuprinse în certificatul 
de performanță energetică sunt fezabile,
din punct de vedere tehnic, pentru clădirea 
respectivă și furnizează informații explicite 
în ceea ce privește rentabilitatea lor. 
Evaluarea rentabilității se bazează pe o 
serie de ipoteze standard, precum 
estimarea cantității de energie 
economisite, a prețurilor energiei vizate și 
a dobânzilor aplicabile investițiilor 
necesare pentru a pune în practică 
recomandările.

(3) Recomandările cuprinse în certificatul 
de performanță energetică sunt fezabile din 
punct de vedere tehnic, funcțional și
economic pentru clădirea respectivă și 
furnizează informații explicite în ceea ce 
privește rentabilitatea lor. 

Or. en

Justificare

În timp ce includerea recomandărilor în certificatele de performanță energetică este 
binevenită, calcularea de către experții care realizează procedurile de certificare a 
economiilor de energie care rezultă din punerea în aplicare a măsurilor de eficiență 
energetică sau a ratelor dobânzilor pentru investițiile necesare pare a fi discutabilă. Ar 
trebui, prin urmare, să fie suficientă includerea unei referințe la informații suplimentare 
privind rentabilitatea recomandărilor. 

Amendamentul 369
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Recomandările cuprinse în certificatul 
de performanță energetică sunt fezabile, 
din punct de vedere tehnic, pentru clădirea 
respectivă și furnizează informații
explicite în ceea ce privește rentabilitatea 
lor. Evaluarea rentabilității se bazează pe 
o serie de ipoteze standard, precum 
estimarea cantității de energie 

(3) Recomandările cuprinse în certificatul 
de performanță energetică sunt fezabile, 
din punct de vedere tehnic, pentru clădirea 
respectivă și furnizează indicații explicite 
în ceea ce privește rentabilitatea lor.
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economisite, a prețurilor energiei vizate și 
a dobânzilor aplicabile investițiilor 
necesare pentru a pune în practică 
recomandările.

Or. de

Justificare

Un certificat de performanță energetică nu înlocuiește consilierea în domeniu, ci are doar un 
scop informativ. Consilierea trebuie să ia în plus în considerare prețurile actuale la energie, 
evoluția lor probabilă, dobânzile și evoluția acestora, precum și alți parametrii – certificatele 
de performanță energetică nu pot acest lucru, ele redând doar o imagine de moment, care 
facilitează comparabilitatea.

Amendamentul 370
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Recomandările cuprinse în certificatul 
de performanță energetică sunt fezabile, 
din punct de vedere tehnic, pentru clădirea 
respectivă și furnizează informații explicite 
în ceea ce privește rentabilitatea lor. 
Evaluarea rentabilității se bazează pe o 
serie de ipoteze standard, precum 
estimarea cantității de energie 
economisite, a prețurilor energiei vizate și 
a dobânzilor aplicabile investițiilor 
necesare pentru a pune în practică 
recomandările.

(3) Recomandările cuprinse în certificatul 
de performanță energetică sunt fezabile, 
din punct de vedere tehnic, pentru clădirea 
respectivă și furnizează informații explicite 
în ceea ce privește rentabilitatea lor.

Or. de

Justificare

Evaluarea propusă a rentabilității depășește limitele „certificatului de performanță 
energetică”, implicând costuri semnificative, care ar împovăra indivizii sub forma taxelor.
Evaluarea rentabilității trebuie efectuată doar în cadrul unei consilieri energetice, realizate 
la cerere.
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Amendamentul 371
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Recomandările cuprinse în certificatul 
de performanță energetică sunt fezabile, 
din punct de vedere tehnic, pentru clădirea 
respectivă și furnizează informații explicite 
în ceea ce privește rentabilitatea lor. 
Evaluarea rentabilității se bazează pe o 
serie de ipoteze standard, precum
estimarea cantității de energie economisite, 
a prețurilor energiei vizate și a dobânzilor 
aplicabile investițiilor necesare pentru a 
pune în practică recomandările.

(3) Recomandările cuprinse în certificatul 
de performanță energetică sunt fezabile, 
din punct de vedere tehnic, pentru clădirea 
respectivă și furnizează informații 
explicite, care includ cel puțin o indicație 
clară cu privire la potențialul calculat de 
economisire a energiei care decurge din 
această măsură, valoarea actuală netă și 
costurile investiției pentru o anumită 
clădire sau tip de clădire.  Evaluarea se 
bazează pe o serie de ipoteze standard, 
care cuprind cel puțin estimarea cantității 
de energie economisite, a prețurilor 
energiei vizate, a stimulentelor financiare 
sau fiscale și a dobânzilor aplicabile 
investițiilor necesare pentru a pune în 
practică recomandările.

Or. en

Justificare

Pentru a încuraja proprietarii clădirilor să pună în aplicare recomandările, certificatele de 
performanță energetică ar trebui să ofere informațiile minime necesare, în special cu privire 
la economiile care rezultă în urma aplicării fiecărei măsuri individuale și cu privire la 
stimulentele fiscale și financiare legate de recomandări. Deoarece nu dorim să limităm 
posibilitatea de a alege a consumatorilor, în cazul în care aceștia doresc să facă tot ce le stă 
în putință pentru a îmbunătăți performanța energetică a clădirilor lor, termenul de 
„rentabilitate” a fost eliminat.
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Amendamentul 372
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Recomandările cuprinse în certificatul 
de performanță energetică sunt fezabile, 
din punct de vedere tehnic, pentru clădirea 
respectivă și furnizează informații explicite 
în ceea ce privește rentabilitatea lor. 
Evaluarea rentabilității se bazează pe o 
serie de ipoteze standard, precum estimarea 
cantității de energie economisite, a 
prețurilor energiei vizate și a dobânzilor 
aplicabile investițiilor necesare pentru a 
pune în practică recomandările.

(3) Recomandările cuprinse în certificatul 
de performanță energetică sunt fezabile, 
din punct de vedere tehnic, pentru clădirea 
respectivă și furnizează informații explicite 
în ceea ce privește rentabilitatea lor și
perioada de rambursare, în conformitate 
cu costurile de construcție aplicabile pe 
piața statului membru respectiv în 
momentul emiterii certificatului. 
Evaluarea rentabilității se bazează pe o 
serie de ipoteze standard, precum estimarea 
cantității de energie economisite, a 
prețurilor energiei vizate, a stimulentelor 
financiare sau fiscale disponibile și a 
dobânzilor aplicabile investițiilor necesare 
pentru a pune în practică recomandările.

Or. en

Justificare

Pentru a acorda stimulente proprietarilor clădirilor în vederea punerii în aplicare a 
recomandărilor din certificatele de performanță energetică, acestea ar trebui să ofere 
informații cu privire la perioada de rambursare și stimulentele fiscale sau financiare legate 
de recomandări.

Amendamentul 373
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Recomandările cuprinse în certificatul 
de performanță energetică sunt fezabile, 
din punct de vedere tehnic, pentru clădirea 

(3) Recomandările cuprinse în certificatul 
de performanță energetică sunt fezabile din 
punct de vedere tehnic, funcțional și
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respectivă și furnizează informații explicite 
în ceea ce privește rentabilitatea lor. 
Evaluarea rentabilității se bazează pe o 
serie de ipoteze standard, precum estimarea 
cantității de energie economisite, a 
prețurilor energiei vizate și a dobânzilor 
aplicabile investițiilor necesare pentru a 
pune în practică recomandările.

economic pentru clădirea respectivă și 
furnizează informații explicite în ceea ce 
privește rentabilitatea lor. Evaluarea 
rentabilității se bazează pe o serie de 
ipoteze standard, precum estimarea 
cantității de energie economisite, a 
prețurilor energiei vizate și a dobânzilor 
aplicabile investițiilor necesare pentru a 
pune în practică recomandările. 

Or. en

Justificare

Pentru ca această directivă să fie eficientă, toate măsurile care se impun ar trebui să fie 
rentabile și fezabile din punct de vedere tehnic.

Amendamentul 374
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Recomandările cuprinse în certificatul 
de performanță energetică sunt fezabile, 
din punct de vedere tehnic, pentru clădirea 
respectivă și furnizează informații explicite 
în ceea ce privește rentabilitatea lor. 
Evaluarea rentabilității se bazează pe o 
serie de ipoteze standard, precum estimarea 
cantității de energie economisite, a 
prețurilor energiei vizate și a dobânzilor 
aplicabile investițiilor necesare pentru a 
pune în practică recomandările.

(3) Recomandările cuprinse în certificatul 
de performanță energetică sunt fezabile din 
punct de vedere tehnic, funcțional și
economic pentru clădirea respectivă și 
furnizează informații explicite în ceea ce 
privește rentabilitatea lor. Evaluarea 
rentabilității se bazează pe o serie de 
ipoteze standard, precum estimarea 
cantității de energie economisite, a 
prețurilor energiei vizate și a dobânzilor 
aplicabile investițiilor necesare pentru a 
pune în practică recomandările.

Or. en
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Amendamentul 375
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a). Statele membre se asigură că 
autoritățile publice și instituțiile publice și 
private care, de obicei, oferă finanțare 
pentru achiziționarea sau renovarea 
clădirilor în statele membre, acceptă 
estimările și recomandările din 
certificatele de performanță energetică 
emise în cadrul sistemelor lor naționale și 
regionale de certificare ca atingând un 
nivel suficient de calitate pentru a 
constitui baza pentru determinarea 
nivelului și a condițiilor de oferire a 
stimulentelor financiare, a măsurilor 
fiscale și a condițiilor de acordare a 
împrumuturilor.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că certificatele naționale de performanță energetică joacă un rol 
semnificativ pe piața construcțiilor, este necesar să se garanteze că calitatea acestora, nivelul 
de detaliere și fiabilitate sunt suficient de ridicate pentru ca acestea să fie utilizate ca 
instrumente financiare.

Amendamentul 376
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că 
autoritățile publice și instituțiile publice și 
private de finanțare acceptă estimările și 
recomandările din certificatele de 
performanță energetică emise în cadrul 
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sistemelor lor naționale și regionale de 
certificare ca atingând un nivel suficient 
de calitate pentru a constitui baza pentru 
determinarea nivelului și al condițiilor de 
oferire a stimulentelor financiare, a 
măsurilor fiscale și a condițiilor de 
acordare a împrumuturilor;

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că sistemele naționale de performanță energetică joacă un rol semnificativ 
pe piața construcțiilor, este necesar să se garanteze că calitatea acestora, nivelul de detaliere 
și fiabilitate sunt suficient de ridicate pentru ca acestea să constituie baza pentru stabilirea 
nivelului și a condițiilor de acordare a stimulentelor financiare, a măsurilor fiscale și a 
împrumuturilor. Solicitarea adresată autorităților guvernamentale și instituțiilor care acordă 
credite de a aproba calitatea și utilitatea acestora este o bună modalitate de a realiza acest 
lucru.

Amendamentul 377
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Certificatul de performanță energetică 
precizează de unde poate obține 
proprietarul sau locatarul informații mai 
detaliate cu privire la recomandările 
formulate în certificat. În plus, acesta 
conține informații privind pașii care trebuie 
urmați pentru a pune în practică aceste 
recomandări.

(4) Certificatul de performanță energetică 
precizează de unde poate obține 
proprietarul sau locatarul informații mai 
detaliate cu privire la recomandările 
formulate în certificat.  În plus, acesta 
conține informații privind pașii care trebuie 
urmați pentru a pune în practică aceste 
recomandări, inclusiv informații privind 
stimulentele fiscale și financiare 
disponibile și posibilitățile de finanțare.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că certificatele naționale de performanță energetică joacă un rol 
semnificativ pe piața construcțiilor, este necesar să se garanteze că calitatea acestora, nivelul 
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de detaliere și fiabilitate sunt suficient de ridicate pentru ca acestea să fie utilizate ca 
instrumente financiare.

Amendamentul 378
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Certificatul de performanță energetică 
precizează de unde poate obține 
proprietarul sau locatarul informații mai 
detaliate cu privire la recomandările 
formulate în certificat. În plus, acesta 
conține informații privind pașii care trebuie 
urmați pentru a pune în practică aceste 
recomandări.

(4) Certificatul de performanță energetică 
precizează de unde poate obține 
proprietarul sau locatarul informații mai 
detaliate cu privire la recomandările 
formulate în certificat. În plus, acesta 
conține informații privind pașii care trebuie 
urmați pentru a pune în practică aceste 
recomandări și precizează care sunt 
mecanismele disponibile pentru 
finanțarea punerii în aplicare a 
recomandărilor pentru îmbunătățirea 
performanței energetice a clădirilor în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 379
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Certificatul de performanță energetică 
precizează de unde poate obține 
proprietarul sau locatarul informații mai 
detaliate cu privire la recomandările 
formulate în certificat. În plus, acesta 
conține informații privind pașii care trebuie 
urmați pentru a pune în practică aceste 
recomandări.

(4) Certificatul de performanță energetică 
precizează de unde poate obține 
proprietarul sau locatarul informații mai 
detaliate cu privire la recomandările 
formulate în certificat. În plus, acesta 
conține informații privind pașii care trebuie 
urmați pentru a pune în practică aceste 
recomandări, inclusiv informații privind 
stimulentele fiscale și financiare 
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disponibile și posibilitățile de finanțare;

Or. en

Amendamentul 380
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Certificatul de performanță energetică 
precizează de unde poate obține 
proprietarul sau locatarul informații mai 
detaliate cu privire la recomandările 
formulate în certificat. În plus, acesta 
conține informații privind pașii care trebuie 
urmați pentru a pune în practică aceste 
recomandări.

(4) Certificatul de performanță energetică 
precizează de unde poate obține 
proprietarul sau locatarul informații mai 
detaliate cu privire la recomandările 
formulate în certificat. În plus, acesta 
conține informații privind pașii care trebuie 
urmați pentru a pune în practică aceste 
recomandări, inclusiv informații privind 
stimulentele fiscale și financiare 
disponibile și posibilitățile de finanțare;

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că sistemele naționale de performanță energetică joacă un rol semnificativ 
pe piața construcțiilor, este necesar să se garanteze că calitatea acestora, nivelul de detaliere 
și fiabilitate sunt suficient de ridicate pentru ca acestea să constituie baza pentru stabilirea 
nivelului și a condițiilor de acordare a stimulentelor financiare, a măsurilor fiscale și a 
împrumuturilor. Informațiile legate de finanțare ar trebui incluse în certificatul privind 
performanța energetică.

Amendamentul 381
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Autoritățile folosesc forța exemplului 
și vizează punerea în aplicare a 
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recomandărilor incluse în certificatul de 
performanță energetică în termenul său 
de valabilitate. Statele membre includ în 
planurile lor naționale măsuri financiare 
și tehnice pentru a sprijini autoritățile 
publice să fie primele în adoptarea 
îmbunătățirilor privind eficiența 
energetică și să pună în aplicare 
recomandările incluse în certificatul de 
performanță energetică în termenul său 
de valabilitate. Pentru dezvoltarea 
planurilor naționale, statele membre îi 
implică activ pe reprezentanții 
autorităților locale și regionale în 
procesul de elaborare.

Or. en

Justificare

Similar cu amendamentului 33 depus de Țicău, însă autoritățile publice necesită un sprijin 
financiar și tehnic specific pentru a contribui la punerea în aplicare a prezentei directive.

Amendamentul 382
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Recomandările incluse în certificatul 
de performanță energetică emis pentru 
clădiri ocupate de autorități publice sunt 
puse în aplicare în termen de doi ani de la 
data emiterii certificatului.

Or. en

Justificare

Ținând seama de rolul important al clădirilor publice, recomandările din certificatele de 
eficiență energetică ar trebui întotdeauna puse în aplicare, având în vedere că, în orice caz,  
aceste recomandări nu pot fi făcute decât în cazul în care acestea sunt optime din punct de 
vedere al costurilor.
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Amendamentul 383
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Recomandările din certificatul de 
performanță energetică emis pentru 
clădiri ocupate de autorități publice sunt 
puse în aplicare în termen de doi ani de la 
data emiterii certificatului.

Or. en

Justificare

Autoritățile publice trebuie să dea exemplu: toate recomandările incluse în certificatul de 
performanță energetică ar trebui întotdeauna puse în aplicare atunci când o clădire este 
deținută de o autoritate publică.

Amendamentul 384
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru locuințele unifamiliale, 
certificarea se poate baza pe evaluarea unei 
alte clădiri reprezentative, similare din 
punctul de vedere al proiectării, 
dimensiunii și performanței energetice 
reale, cu condiția ca această similitudine să 
poată fi garantată de expertul care 
eliberează certificatul de performanță 
energetică.

(6) Pentru locuințele unifamiliale, 
certificarea se poate baza pe evaluarea unei 
alte clădiri reprezentative, similare din 
punctul de vedere al proiectării, 
dimensiunii și performanței energetice 
reale, cu condiția ca condițiile climatice 
locale să fie luate în considerare și cu 
condiția ca această similitudine să poată fi 
garantată de expertul care eliberează 
certificatul de performanță energetică.

Or. en
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Justificare

Performanța energetică a clădirilor depinde de condițiile climatice din fiecare regiune. Prin 
urmare, condițiile climatice trebuie luate în considerare.

Amendamentul 385
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru locuințele unifamiliale, 
certificarea se poate baza pe evaluarea unei 
alte clădiri reprezentative, similare din 
punctul de vedere al proiectării, 
dimensiunii și performanței energetice 
reale, cu condiția ca această similitudine să 
poată fi garantată de expertul care 
eliberează certificatul de performanță 
energetică.

(6) Pentru locuințele unifamiliale, 
certificarea se poate baza pe evaluarea unei 
alte clădiri reprezentative, similare din 
punctul de vedere al proiectării, 
dimensiunii și performanței energetice 
reale, cu condiția ca condițiile climatice 
locale să fie luate în considerare și cu 
condiția ca această similitudine să poată fi 
garantată de expertul care eliberează 
certificatul de performanță energetică.

Or. en

Justificare

Performanța energetică a clădirilor depinde de condițiile climatice din fiecare regiune. Prin 
urmare, condițiile climatice trebuie luate în considerare.

Amendamentul 386
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Certificatul de performanță energetică
este valabil cel mult 10 ani.

(7) Certificatul de performanță energetică
este valabil cel mult 10 ani. În termen de 
trei ani de la data emiterii certificatului de 
performanță energetică, autoritățile 
publice pun în aplicare pe deplin 
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recomandările acestuia.

Or. en

Justificare

Autoritățile publice trebuie să dea exemplul punând în aplicare, într-un termen rezonabil, 
toate recomandările cuprinse în certificatul de performanță energetică în cazul clădirilor ai 
căror proprietari sunt.

Amendamentul 387
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Fiecare stat membru trebuie să 
recunoască în principiu certificatele 
emise de către alte state membre în 
conformitate cu orientările.

Or. de

Justificare

Statele membre își recunosc reciproc certificatele de performanță energetică.

Amendamentul 388
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Până la 30 iunie 2010, Comisia 
adoptă orientări care includ standarde 
minime pentru forma și conținutul 
certificatelor de performanță energetică. 
Atunci când este posibil, conținutul 
certificatului este pus la dispoziție în limbi 
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pe care proprietarul și locatarul le cunosc. 
Această măsură, destinată să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 21 alineatul (2).
Fiecare stat membru recunoaște 
certificatele acordate de un alt stat 
membru, în conformitate cu aceste 
orientări și nu restrânge libertatea de a 
presta servicii financiare pe motiv că 
certificatul a fost emis într-un alt stat 
membru.

Or. en

Justificare

Este important să existe orientări comune la nivel european care să includă standarde 
minime pentru forma și conținutul certificatelor de performanță energetică. Aceste standarde 
comune vor îmbunătăți informațiile accesibile publicului privind performanța energetică a 
clădirilor. Certificatul ar trebui să fie disponibil, în măsura posibilului, în limbi pe care atât 
locatarul, cât și proprietarul le cunosc, și anume cel puțin în limbile de circulație (de exemplu 
engleză, franceză etc.).

Amendamentul 389
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Până în 2011, pe baza informațiilor 
primite din partea statelor membre și în 
urma consultării cu sectoarele relevante, 
se elaborează o certificare comună a 
Uniunii Europene pentru performanța 
energetică a clădirilor, prin procedura 
comitetului menționată la articolul 21.
Până în 2012, statele membre introduc pe 
teritoriile lor această certificare 
europeană voluntară, care funcționează 
în paralel cu sistemul național de 
certificare.
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Or. en

Justificare

Sectorul comercial ar beneficia de un certificat european voluntar de performanță energetică. 
Existența unor sisteme naționale de certificare diferite în fiecare stat membru al UE a dus la 
o fragmentare semnificativă și la confuzie pe piața unică europeană. Este foarte dificil să 
compari diferitele sisteme naționale, chiar și atunci când clima este similară. Este, prin 
urmare, dificil pentru companiile internaționale să compare sau să prezinte rapoarte privind 
eficiența energetică relativă a clădirilor pe care le ocupă în diferite țări.

Amendamentul 390
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură eliberarea unui 
certificat de performanță energetică pentru 
clădirile sau părțile acestora care sunt 
construite, vândute sau închiriate și pentru 
clădirile în care o suprafață utilă totală de 
peste 250 m2 este ocupată de o autoritate 
publică.

(1) Statele membre asigură eliberarea unui 
certificat de performanță energetică pentru 
clădirile sau părțile acestora care sunt 
construite, vândute sau închiriate și pentru 
clădirile ocupate de o autoritate publică.

Or. en

Justificare

Toate clădirile ocupate de o autoritate publică trebuie să fie întotdeauna certificate, 
indiferent de dimensiunea acestora.

Amendamentul 391
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură eliberarea unui (1) Statele membre asigură eliberarea unui 
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certificat de performanță energetică pentru 
clădirile sau părțile acestora care sunt 
construite, vândute sau închiriate și pentru 
clădirile în care o suprafață utilă totală de 
peste 250 m2 este ocupată de o autoritate 
publică. 

certificat de performanță energetică pentru 
clădirile sau părțile acestora care sunt 
construite, vândute sau închiriate și pentru 
clădirile ocupate de o autoritate publică. 

Or. en

Justificare

Autoritățile publice trebuie să dea exemplu.

Amendamentul 392
Adam Gierek

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recomandările incluse în certificatul de 
performanță energetică pentru clădiri 
date în folosință publică cu o suprafață 
utilă totală de peste 250 m2 trebuie puse în 
aplicare în termen de doi ani de la data 
emiterii certificatului.

Or. pl

Justificare

Obiectivul este de a oferi stimulente sectorului public pentru a se face dovada unui 
angajament solid și pentru a juca rolul de lider în procesul care face obiectul prezentei 
directive, astfel încât măsurile luate să fie un exemplu în ambele sectoare. Ar fi de dorit ca 
ridicarea standardelor pentru toate clădirile date în folosință publică să fie obligatorie, astfel 
încât să îndeplinească cerințele incluse în certificatul de performanță energetică, în special 
cele aplicabile doar în cazul clădirilor cu costuri de întreținere optime.
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Amendamentul 393
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile în care clădirile sunt vândute 
fără a fi racordate la rețeaua de 
termoficare sau la sisteme de aer 
condiționat, pot fi elaborate dispoziții 
pentru a acorda stimulente fiscale 
cumpărătorilor care investesc în soluții 
tehnologice care contribuie la reducerea 
cererii de energie a clădirii cu un anumit 
procentaj în raport cu pragurile legale.

Or. it

Justificare

Cu cât o clădire este mai eficientă din punct de vedere energetic, cu atât valoarea clădirii 
este mai mare. Ar trebui să se introducă stimulente fiscale pentru cumpărători, inclusiv în 
cazul clădirilor vândute fără a fi racordate la rețeaua de termoficare sau la sisteme de aer 
condiționat.

Amendamentul 394
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre impun ca, la oferirea 
spre închiriere a unei clădiri sau a unor 
părți ale acesteia, indicatorul numeric al 
performanței energetice din certificatul de 
performanță energetică să figureze în 
toate anunțurile de închiriere a respectivei 
clădiri sau a părților acesteia, iar
certificatul de performanță energetică să fie 
arătat potențialului locatar.

(4) Statele membre impun ca, la oferirea 
spre închiriere a unei clădiri sau a unor 
părți ale acesteia, certificatul de 
performanță energetică să fie arătat 
potențialului locatar.

Certificatul de performanță energetică este O copie a certificatului de performanță 
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înmânat de către proprietar locatarului cel 
târziu în momentul încheierii contractului 
de închiriere.

energetică este înmânat de către proprietar 
locatarului cel târziu în momentul 
încheierii contractului de închiriere.

Or. de

Justificare

Originalul certificatului de performanță energetică trebuie să rămână întotdeauna la 
proprietar, altfel locatarul ar trebui să fie responsabil în cazul eventualei sale pierderi. În 
plus, includerea indicatorului numeric al performanței energetice în anunțuri conduce la o 
incertitudine juridică semnificativă în privința caracteristicilor menționate.

Amendamentul 395
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Certificatele de performanță 
energetică au doar un scop informativ; 
eventualele efecte juridice sau de altă 
natură sunt stabilite în conformitate cu 
dispozițiile naționale.

Or. de

Justificare

Comisia a eliminat acest alineat din propunerea sa. Acesta trebuie totuși păstrat.

Amendamentul 396
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Alineatele (1), (3) și (4) se aplică în 
cazul clădirilor pentru care procesul de 
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construcție s-a încheiat.

Or. en

Justificare

În unele țări, cum ar fi Finlanda, un certificat de eficiență energetică poate fi produs chiar și 
în stadiul de proiect. În altele, acest lucru nu este posibil decât la începutul sau chiar la 
încheierea procesului de construcție. O obligație comună la nivel european de a elibera 
certificate de eficiență energetică pentru toate construcțiile în faza de proiect, în orice etapă, 
ar necesita o anumită modificare a legislației din domeniul construcțiilor în multe state 
membre, lucru care ar fi disproporțional față de avantajele dobândite.

Amendamentul 397
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Alineatele (1), (3) și (4) se aplică în 
cazul clădirilor pentru care procesul de 
construcție s-a încheiat.

Or. en

Amendamentul 398
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, în cazul în care  o 
suprafață utilă totală de peste 250  m2 
dintr-o clădire este  ocupată de autorități 
publice, certificatul de performanță 
energetică este  afișat într-un loc unde să 
poată fi văzut de public .

eliminat
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Or. en

Justificare

Cerința de a afișa certificatele de eficiență energetică în toate clădirile care sunt vizitate 
frecvent de către public este îndeplinită în mod corespunzător de articolul 12 alineatul (2). 
Această eliminare anulează cerința de a afișa certificatele de eficiență energetică în cazul 
clădirilor din sectorul public care nu sunt vizitate frecvent de către public, cum ar fi atelierele 
auto, spațiile de stocare a materialelor și a echipamentelor medicale, care prezintă mai puțin 
interes în ceea ce privește sensibilizarea opiniei publice.

Amendamentul 399
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, în cazul în care  o
suprafață utilă totală de peste 250  m2 
dintr-o clădire este  ocupată de autorități 
publice, certificatul de performanță 
energetică este  afișat într-un loc unde să 
poată fi văzut de public .

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că, în cazul în care  o 
clădire este  ocupată de autorități publice, 
certificatul de performanță energetică este
afișat într-un loc unde să poată fi văzut de 
public .

Or. en

Justificare

Afișarea certificatelor în toate clădirile ocupate de autoritățile publice reprezintă o măsură 
ieftină de a îmbunătăți în mod substanțial gradul de sensibilizare a publicului și de acceptare 
a certificatelor de performanță energetică.
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Amendamentul 400
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, în cazul în care  o 
suprafață utilă totală de peste 250  m2 
dintr-o clădire este ocupată de autorități 
publice, certificatul de performanță 
energetică este  afișat într-un loc unde să 
poată fi văzut de public .

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că, în cazul clădirilor 
ocupate de autorități publice, certificatul 
de performanță energetică este  afișat într-
un loc unde să poată fi văzut de public.

Or. en

Justificare

Clădirile publice ar trebui să afișeze întotdeauna certificatele, indiferent de dimensiunea 
acestora. Aceasta reprezintă o măsură ieftină de a îmbunătăți în mod substanțial gradul de 
sensibilizare a publicului și de acceptare a certificatelor de performanță energetică.

Amendamentul 401
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre elaborează măsurile 
necesare pentru stabilirea unei inspecții 
periodice a sistemelor de încălzire echipate 
cu  cazane cu putere nominală utilă de 
peste 20 kW. Această inspecție  include o 
evaluare a randamentului cazanului și a 
dimensionării cazanului în raport cu 
necesitățile de încălzire ale clădirii. 

(1) Statele membre elaborează măsurile 
necesare pentru stabilirea unei inspecții 
periodice a sistemelor de încălzire echipate 
cu  cazane cu ardere de combustibil lichid 
sau solid convențional cu putere nominală 
utilă de peste 20 kW. Această inspecție
include o evaluare a randamentului 
cazanului și a dimensionării cazanului în 
raport cu necesitățile de încălzire ale 
clădirii.  Statele membre pot anula aceste 
inspecții în cazurile în care există un 
sistem electronic de monitorizare și 
control.
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Or. en

Justificare

Sistemul de monitorizare și control contribuie la evaluarea performanței energetice a 
echipamentelor și instalațiilor consumatoare de energie, putând astfel elimina necesitatea 
efectuării altor inspecții.

Amendamentul 402
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre elaborează măsurile 
necesare pentru fixarea unor  inspecții 
periodice, cel puțin la fiecare doi ani, ale 
pompelor de căldură cu putere nominală 
utilă de peste 5 kW. În cazul pompelor de 
căldură mai vechi de cincisprezece ani, 
statele membre elaborează măsurile 
necesare pentru stabilirea unei inspecții 
unice a întregii instalații de încălzire. 
Inspecția ar trebui să includă o evaluare a 
randamentului și a dimensionării 
pompelor de căldură în raport cu 
necesitățile de încălzire și răcire ale 
clădirii.

Or. fr

Justificare

Inspecția ar trebui să se aplice și în cazul pompelor de căldură cu putere nominală utilă de 
peste 5 kW (incluzând astfel 99% dintre pompele de căldură,) întrucât acestea evoluează în
mod rapid și necesită componente complexe care să garanteze funcționarea eficientă a 
acestora (compresoare, senzori, sisteme de programare și control electronice etc.) Această 
reformare, care limitează inspecțiile la cazane și sisteme de climatizare, diminuează 
eficacitatea inspecțiilor în ceea ce privește economiile de energie.
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Amendamentul 403
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot fixa frecvențe de 
inspecție diferite, în funcție de tipul și 
puterea nominală utilă a cazanului cu care 
este echipat sistemul de încălzire. La 
fixarea acestor frecvențe, statele membre 
țin seama de costurile de inspecție a 
sistemului de încălzire și de valoarea 
economiilor de energie estimate care ar 
putea rezulta în urma inspecției.

(2) Statele membre pot fixa frecvențe de 
inspecție diferite, în funcție de tipul și 
puterea nominală utilă a sistemului de 
încălzire. La fixarea acestor frecvențe, 
statele membre țin seama de costurile de 
inspecție a sistemului de încălzire și de 
valoarea economiilor de energie estimate 
care ar putea rezulta în urma inspecției.

Or. en

Justificare

Inspecțiile realizate asupra întregului sistem de încălzire, inclusiv al cazanelor, vor evita 
sarcinile administrative inutile și ar fi mai eficiente.

Amendamentul 404
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatele (1), (2) și 
(3), statele membre pot decide să ia
măsurile necesare pentru ca utilizatorii să 
primească consultanță cu privire la 
înlocuirea cazanelor, la alte modificări ale 
sistemului de încălzire și la alte soluții 
preconizabile pentru evaluarea 
randamentului cazanului și a dimensionării 
acestuia. Impactul global al acestei 
abordări este  echivalent cu cel rezultat din 
aplicarea dispozițiilor de la alineatele (1), 
(2) și (3). 

(4) Prin derogare de la alineatele (1), (1a), 
(2) și (3), statele membre pot decide să ia 
măsurile necesare pentru ca utilizatorii să 
primească consultanță cu privire la 
înlocuirea cazanelor, la alte modificări ale 
sistemului de încălzire și la alte soluții 
preconizabile pentru evaluarea 
randamentului cazanului și a dimensionării 
acestuia. Impactul global al acestei 
abordări este  echivalent cu cel rezultat din 
aplicarea dispozițiilor de la alineatele (1), 
(1a), (2) și (3). 
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 În cazul în care  statele membre aleg să 
aplice măsurile menționate la primul 
paragraf al prezentului alineat, acestea
prezintă Comisiei , până cel târziu la 
30 iunie 2011,  un raport asupra 
echivalenței dintre aceste măsuri și cele 
prevăzute la alineatele (1), (2) și (3). 
Statele membre transmit Comisiei 
rapoartele menționate la fiecare trei ani. 
Rapoartele pot fi incluse în Planurile 
naționale de acțiune pentru eficiență 
energetică menționate la articolul 14 
alineatul (2) din Directiva 2006/32/CE. 

 În cazul în care statele membre aleg 
posibilitatea de a aplica măsurile 
menționate la primul paragraf al 
prezentului alineat, acestea prezintă 
Comisiei , până cel târziu la 30 iunie 2011, 
un raport asupra echivalenței dintre aceste 
măsuri și cele prevăzute la alineatele (1), 
(2) și (3). Statele membre transmit 
Comisiei rapoartele menționate la fiecare 
trei ani. Rapoartele pot fi incluse în 
Planurile naționale de acțiune pentru 
eficiență energetică menționate la 
articolul 14 alineatul (2) din Directiva 
2006/32/CE. 

Or. fr

Justificare

Inspecția ar trebui să se aplice și în cazul pompelor de căldură cu putere nominală utilă de 
peste 5 kW (incluzând astfel 99% dintre pompele de căldură,) întrucât acestea evoluează în 
mod rapid și necesită componente complexe care să garanteze funcționarea eficientă a 
acestora (compresoare, senzori, sisteme de programare și control electronice etc.) Această 
reformare, care limitează inspecțiile la cazane și sisteme de climatizare, diminuează 
eficacitatea inspecțiilor în ceea ce privește economiile de energie.

Amendamentul 405
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre elaborează măsurile 
necesare pentru stabilirea unei inspecții 
periodice a sistemelor de climatizare cu o 
putere nominală utilă de peste 12 kW.  
Inspecția include o evaluare a 
randamentului și dimensionării sistemului 
de climatizare în raport cu necesitățile de 
răcire ale clădirii.

(1) Statele membre elaborează măsurile 
necesare pentru stabilirea unei inspecții 
periodice a sistemelor de climatizare. 
Inspecția include o evaluare a 
randamentului și dimensionării sistemului 
de climatizare în raport cu necesitățile de 
răcire ale clădirii.

Or. de
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Justificare

Din motive de eficiență energetică și din motive de igienă este utilă inspectarea periodică a 
sistemelor de climatizare.

Amendamentul 406
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre elaborează măsurile 
necesare pentru stabilirea unei inspecții 
periodice a sistemelor de climatizare cu o 
putere nominală utilă de peste 12 kW. 
Inspecția include o evaluare a 
randamentului și dimensionării sistemului 
de climatizare în raport cu necesitățile de 
răcire ale clădirii.

(1) Statele membre elaborează măsurile 
necesare pentru stabilirea unei inspecții 
periodice a sistemelor de climatizare cu o 
putere nominală utilă de peste 12 kW. 
Inspecția include o evaluare a 
randamentului și dimensionării sistemului 
de climatizare în raport cu necesitățile de 
răcire ale clădirii. Statele membre pot 
anula aceste inspecții în cazurile în care 
există un sistem electronic de 
monitorizare și control.

Or. en

Justificare

Sistemul de monitorizare și control contribuie la evaluarea performanței energetice a 
echipamentelor și instalațiilor consumatoare de energie, putând astfel elimina necesitatea 
efectuării altor inspecții.

Amendamentul 407
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre elaborează măsurile 
necesare pentru stabilirea unei inspecții 
periodice a sistemelor de climatizare cu o 

(1) Statele membre elaborează măsurile 
necesare pentru stabilirea unei inspecții 
periodice a sistemelor de climatizare cu o 
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putere nominală utilă de peste 12 kW.  
Inspecția include o evaluare a 
randamentului și dimensionării sistemului 
de climatizare în raport cu necesitățile de 
răcire ale clădirii. 

putere nominală utilă de peste 12 kW și a 
pompelor de căldură reversibile cu putere 
nominală utilă de peste 5 kW.   Inspecția 
include o evaluare a randamentului 
sistemului de climatizare și al pompelor de 
căldură reversibile și a dimensionării 
acestora în raport cu necesitățile de răcire 
ale clădirii. 

Or. fr

Justificare

Inspecția ar trebui să se aplice și în cazul pompelor de căldură cu putere nominală utilă de 
peste 5 kW (incluzând astfel 99% dintre pompele de căldură,) întrucât acestea evoluează în 
mod rapid și necesită componente complexe care să garanteze funcționarea eficientă a 
acestora (compresoare, senzori, sisteme de programare și control electronice etc.) Această 
reformare, care limitează inspecțiile la cazane și sisteme de climatizare, diminuează 
eficacitatea inspecțiilor în ceea ce privește economiile de energie.

Amendamentul 408
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre elaborează măsurile 
necesare pentru stabilirea unei inspecții 
periodice a sistemelor de climatizare cu o 
putere nominală utilă de peste 12 kW. 
Inspecția include o evaluare a 
randamentului și dimensionării sistemului 
de climatizare în raport cu necesitățile de 
răcire ale clădirii.

(1) Statele membre elaborează măsurile 
necesare pentru stabilirea unei inspecții 
periodice a sistemelor de climatizare cu o 
putere nominală utilă de peste 12 kW și a 
sistemelor de ventilație. Inspecția include o 
evaluare a randamentului și dimensionării 
sistemului de climatizare în raport cu 
necesitățile de răcire ale clădirii.

Or. en

Justificare

Sistemele mecanice de ventilație sunt adesea instalații mari consumatoare de energie în 
clădiri.
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Amendamentul 409
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2)  Statele membre pot fixa frecvențe de 
inspecție diferite, în funcție de tipul și 
puterea nominală utilă a sistemului de 
climatizare. La fixarea acestor frecvențe, 
statele membre țin seama de costurile de 
inspecție a sistemului de climatizare și de 
valoarea economiilor de energie estimate 
care ar putea rezulta în urma inspecției.

(2)  Statele membre pot fixa frecvențe de 
inspecție diferite, în funcție de tipul și 
puterea nominală utilă a sistemului de 
climatizare sau a pompelor de căldură 
reversibile. La fixarea acestor frecvențe, 
statele membre țin seama de costurile de 
inspecție a sistemului de climatizare și a 
pompelor de căldură reversibile și de 
valoarea economiilor de energie estimate 
care ar putea rezulta în urma inspecției.

Or. fr

Justificare

Inspecția ar trebui să se aplice și în cazul pompelor de căldură cu putere nominală utilă de 
peste 5 kW (incluzând astfel 99% dintre pompele de căldură,) întrucât acestea evoluează în 
mod rapid și necesită componente complexe care să garanteze funcționarea eficientă a 
acestora (compresoare, senzori, sisteme de programare și control electronice etc.) Această 
reformare, care limitează inspecțiile la cazane și sisteme de climatizare, diminuează 
eficacitatea inspecțiilor în ceea ce privește economiile de energie.

Amendamentul 410
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Toate sistemele de ventilație, 
indiferent de puterea lor de răcire, sunt 
inspectate, iar inspecția include o 
evaluare a curenților de aer.

Or. en
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Justificare

Ținând seama de cerințele actuale, un sistem de ventilație va face obiectul unei inspecții doar 
dacă acesta face parte din sistemul de climatizare. Aproape niciunul dintre sistemele de 
ventilație din clădirile rezidențiale nu este conectat la sistemul de climatizare. Prin urmare, 
ar trebui prevăzută o dispoziție separată și specifică pentru inspecțiile sistemelor de 
ventilație, pentru a împiedica pierderea de energie în sistemele de ventilație 
necorespunzătoare.

Amendamentul 411
Britta Thomsen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru stabilirea măsurilor 
menționate la alineatele (1) și (2), statele 
membre se asigură, în măsura în care 
acest lucru este posibil din punct de 
vedere economic și tehnic, că inspecțiile 
se efectuează în conformitate cu 
inspecțiile efectuate în cazul scurgerilor, 
astfel cum este prevăzut în CE 842/2006.

Or. en

Justificare

Inspecțiile în cazul scurgerilor din sistemele de climatizare sunt deja prevăzute în 
Regulamentul 842/2006 privind Gazul-F. Acest lucru înseamnă că, în prezent, există inspecții 
obligatorii ale majorității sistemelor de climatizare din clădiri. Acestea specifică deja 
frecvența inspecțiilor/controalelor legate de cantitatea de refrigerent din sistem, care este 
legată de eficiența energetică și de emisiile de gaze fluorurate cu efect de seră. Inspecțiile 
regulate, astfel cum sunt prevăzute la alineatele (1) și (2), ar trebui prin urmare armonizate 
cu  inspecțiile/controalele curente, prevăzute în CE 824/2006.
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Amendamentul 412
Alejo Vidal-Quadras

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru stabilirea măsurilor 
menționate la alineatele (1) și (2), statele 
membre se asigură, în măsura în care 
acest lucru este posibil din punct de 
vedere economic și tehnic, că inspecțiile 
se efectuează în conformitate cu 
inspecțiile pentru sistemele de încălzire și 
alte sisteme tehnice menționate la 
articolul 13 din prezenta directivă și cu 
inspecțiile efectuate în cazul scurgerilor, 
astfel cum este prevăzut în Regulamentul 
CE 842/2006.

Or. en

Justificare

Inspecțiile în cazul scurgerilor din sistemele de climatizare sunt deja prevăzute în 
Regulamentul 842/2006 privind Gazul-F. Inspecțiile regulate ar trebui armonizate.

Amendamentul 413
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Inspectarea altor sisteme tehnice 

consumatoare de energie
Statele membre pot stabili frecvențe 
diferite pentru inspecția sistemelor 
tehnice consumatoare de energie, altele 
decât cele de încălzire și de climatizare, 
precum:
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(a) ventilația mecanică;
(b) ventilația cu recuperare de căldură;
(c) alte echipamente de recuperare a
căldurii;
(d) sistemele consumatoare de apă, în 
funcție de tipul de sistem.
La stabilirea acestor frecvențe, statele 
membre țin seama de costurile de 
inspecție a sistemului tehnic consumator 
de energie și de valoarea estimată a 
economiilor de energie care ar putea 
rezulta în urma inspecției.

Or. en

Justificare

Este necesară introducerea unui nou articol care să prevadă inspecții ale tuturor sistemelor 
tehnice consumatoare de energie, nu doar a celor de încălzire și climatizare. Un nou articol 
ar contribui la realizarea ambiției Uniunii Europene de a scădea consumul de energie și, prin 
urmare, de a crește eficiența energetică generală a clădirii.

Amendamentul 414
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recomandările menționate la litera (b) sunt 
specifice sistemului în cauză și furnizează 
informații explicite în ceea ce privește 
rentabilitatea lor. Evaluarea rentabilității 
se bazează pe o serie de ipoteze standard, 
precum estimarea cantității de energie 
economisite, a prețurilor energiei vizate și 
a dobânzilor aplicabile investițiilor.

Recomandările menționate la litera (b) sunt 
specifice sistemului în cauză și furnizează 
informații explicite în ceea ce privește 
rentabilitatea lor.

Or. en



PE421.190v01-00 38/85 AM\771248RO.doc

RO

Justificare

Întrucât includerea recomandărilor în rapoartele de inspecție este binevenită, se pune 
problema dacă este posibil ca experții care efectuează inspecțiile să calculeze economiile de 
energie care rezultă din punerea în aplicare a măsurilor de eficiență energetică sau ratele 
dobânzilor pentru investițiile necesare. Ar trebui, prin urmare, să fie suficientă includerea 
unei referințe la informații suplimentare privind rentabilitatea recomandărilor. 

Amendamentul 415
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recomandările menționate la litera (b) sunt 
specifice sistemului în cauză și furnizează 
informații explicite în ceea ce privește 
rentabilitatea lor. Evaluarea rentabilității 
se bazează pe o serie de ipoteze standard, 
precum estimarea cantității de energie 
economisite, a prețurilor energiei vizate și 
a dobânzilor aplicabile investițiilor.

Recomandările menționate la litera (b) sunt 
specifice sistemului în cauză și furnizează 
informații explicite în ceea ce privește 
rentabilitatea lor.

Or. de

Justificare

Evaluarea rentabilității propusă de Comisie depășește limitele „raportului de inspecție”, 
implicând costuri semnificative, care ar împovăra indivizii sub forma taxelor. Evaluarea 
rentabilității trebuie efectuată doar în cadrul unei consilieri energetice, realizate la cerere.

Amendamentul 416
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recomandările menționate la litera (b) sunt 
specifice sistemului în cauză și furnizează 
informații explicite în ceea ce privește 

Recomandările menționate la litera (b) 
furnizează indicații explicite în ceea ce 
privește rentabilitatea lor.
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rentabilitatea lor. Evaluarea rentabilității 
se bazează pe o serie de ipoteze standard, 
precum estimarea cantității de energie 
economisite, a prețurilor energiei vizate și 
a dobânzilor aplicabile investițiilor.

Or. de

Justificare

Și în acest caz este valabil faptul că rapoartele de inspecție nu trebuie să reprezinte o 
consiliere energetică sau să o înlocuiască pe aceasta.

Amendamentul 417
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Raportul de inspecție este înmânat de 
către inspector proprietarului sau 
locatarului clădirii.

(3) Raportul de inspecție este înmânat de 
către inspector proprietarului sistemului. 
În cazul unei comunități de proprietari, 
acesta trebuie înmânat tuturor 
proprietarilor.

Or. de

Justificare

Rapoartele se referă la sistemele care nu aparțin locatarului. De aceea, acestea trebuie 
înmânate doar proprietarului sau, în cazul unei comunități de proprietari, tuturor 
proprietarilor.
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Amendamentul 418
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se  asigură că certificarea 
performanței energetice a  clădirilor și 
inspectarea sistemelor de încălzire și a 
sistemelor de climatizare sunt  realizate în 
mod independent de către experți calificați 
și autorizați, care lucrează fie ca 
independenți, fie ca angajați ai unor
organisme publice sau întreprinderi
private.

Statele membre se asigură că certificarea 
performanței energetice a  clădirilor și 
inspectarea sistemelor de încălzire și a 
sistemelor de climatizare sunt  realizate în 
mod independent de către experți calificați, 
care lucrează fie ca independenți, fie ca 
angajați ai unor organisme publice sau 
întreprinderi private.

Experții sunt autorizați ținându-se seama 
de competența și independența acestora.

Or. de

Justificare

Elaborarea unei proceduri suplimentare care să definească grupul de persoane autorizate să 
emită certificatele de performanță energetică ar implica costuri semnificative și multe 
resurse, care nu ar mai fi la dispoziția adevăratelor măsuri de protejare a climei. Este 
suficient un anumit nivel de calificare, dovedit de exemplu printr-o anumită diplomă 
profesională, pentru avea dreptul de a emite asemenea certificate.

Amendamentul 419
Adam Gierek

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se  asigură că certificarea 
performanței energetice a  clădirilor și 
inspectarea sistemelor de încălzire și a 
sistemelor de climatizare sunt  realizate în 
mod independent de către experți calificați 
și autorizați, care lucrează fie ca 
independenți, fie ca angajați ai unor 
organisme publice sau întreprinderi

Statele membre se asigură că certificarea 
performanței energetice a clădirilor și 
inspectarea sistemelor de încălzire și a 
sistemelor de climatizare sunt realizate în 
mod independent de către experți calificați 
și autorizați, care lucrează fie ca 
independenți, fie ca angajați ai unor 
organisme publice sau întreprinderi private, 
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private. inclusiv de cei care sunt proprietarii sau 
administratorii clădirilor certificate.

Experții sunt autorizați ținându-se seama 
de competența și independența acestora.

Experții sunt autorizați ținându-se seama 
de competența și independența acestora.

Până în 2010, pe baza informațiilor 
furnizate de statele membre și după 
consultarea reprezentanților din 
sectoarele relevante se stabilesc, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 21, condițiile și cerințele minime 
pentru recunoașterea în fiecare stat a 
programelor de formare și certificare a 
experților independenți.
Până în 2010, statele membre stabilesc 
sau ajustează propriile condiții și cerințe 
în materie de formare și certificare a 
experților, pe baza cerințelor minime 
menionate mai sus. Statele membre 
transmit Comisiei programele lor de 
formare și certificare.
Statele membre recunosc certificatele 
emise într-un alt stat membru în mod 
reciproc și nu restrâng libertatea de a 
presta servicii sau libertatea statelor 
membre de a stabili propriile condiții de 
certificare.

Or. pl

Justificare

În momentul de față nu este clar dacă angajații întreprinderilor care sunt, în același timp, 
proprietarii sau administratorii clădirilor certificate și care au calificările corespunzătoare 
pot evalua performanța energetică a clădirilor care sunt în proprietatea acestor 
întreprinderi. Acest lucru ar fi benefic și eficient din punct de vedere al costurilor, de exemplu 
în cazul autorităților locale care administrează propriile active imobiliare. Adoptarea 
principiului recunoașterii reciproce a certificatelor emise într-un alt stat membru ar facilita 
libera circulație a lucrătorilor din sectorul respectiv. Această dispoziție corespunde 
dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 din 17 mai 2006.
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Amendamentul 420
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că certificarea 
performanței energetice a  clădirilor și 
inspectarea sistemelor de încălzire și a 
sistemelor de climatizare sunt  realizate în 
mod independent de către experți calificați 
și autorizați, care lucrează fie ca 
independenți, fie ca angajați ai unor 
organisme publice sau întreprinderi
private.

Statele membre se asigură că certificarea 
performanței energetice a  clădirilor și 
inspectarea sistemelor de încălzire și a 
sistemelor de climatizare sunt  realizate în 
mod independent de către experți calificați, 
care lucrează fie ca independenți, fie ca 
angajați ai unor organisme publice sau 
întreprinderi private.

Experții sunt autorizați ținându-se seama 
de competența și independența acestora.

Or. de

Justificare

Deja în cazul Directivei privind promovarea energiei regenerabile, Comisia a solicitat în 
zadar o nouă autorizație pentru instalatori. Acum încearcă din nou să impulsioneze 
birocrația în statele membre. Această încercare trebuie respinsă. Sistemele naționale de 
formare constituie o bază de calificare suficientă.

Amendamentul 421
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se  asigură că certificarea 
performanței energetice a  clădirilor și 
inspectarea sistemelor de încălzire și a 
sistemelor de climatizare sunt  realizate în 
mod independent de către experți calificați 
și autorizați, care lucrează fie ca 
independenți, fie ca angajați ai unor 
organisme publice sau întreprinderi

Statele membre se  asigură că certificarea 
performanței energetice a  clădirilor și 
inspectarea sistemelor de încălzire și a 
sistemelor de climatizare sunt  realizate în 
mod independent de către experți calificați 
sau autorizați, care lucrează fie ca 
independenți, fie ca angajați ai unor 
organisme publice sau întreprinderi
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private. private. 

Or. en

Justificare

Un sistem  de acreditate obligatoriu suplimentar ar genera o birocrație inutilă și ar crește 
costurile, în timp ce beneficiile sale ar fi foarte limitate. Ținând seama de diferențele existente 
între sistemele naționale de calificare profesională, statele membre par să fie cele mai în 
măsură să decidă cu privire la experții eligibili pentru a realiza certificarea privind 
performanța energetică.

Amendamentul 422
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se  asigură că certificarea 
performanței energetice a  clădirilor și 
inspectarea sistemelor de încălzire și a 
sistemelor de climatizare sunt  realizate în 
mod independent de către experți calificați 
și autorizați, care lucrează fie ca 
independenți, fie ca angajați ai unor 
organisme publice sau întreprinderi
private.

Statele membre se  asigură că certificarea 
performanței energetice a  clădirilor și 
inspectarea sistemelor de încălzire și a 
sistemelor de climatizare sunt  realizate în 
mod independent de către experți calificați, 
care lucrează fie ca independenți, fie ca 
angajați ai unor organisme publice sau 
întreprinderi  private.

Or. en

Justificare

Impunerea unui sistem de acreditare poate avea un impact negativ asupra disponibilității 
experților și ar putea implica costuri semnificative, sume care, în alte condiții, ar putea fi 
investite în alte măsuri de protecție a mediului. Evaluarea experților în funcție de diplomă și 
studii ar trebui să fie suficientă.
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Amendamentul 423
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Experții sunt autorizați ținându-se seama 
de competența și independența acestora. 

eliminat

Or. en

Justificare

Impunerea unui sistem de acreditare poate avea un impact negativ asupra disponibilității 
experților și ar putea implica costuri semnificative, sume care, în alte condiții, ar putea fi 
investite în alte măsuri de protecție a mediului. Evaluarea experților în funcție de diplomă și 
studii ar trebui să fie suficient.

Amendamentul 424
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Experții sunt autorizați ținându-se seama 
de competența și independența acestora.

Experții sunt autorizați, ținându-se seama 
de competența și independența acestora. 
Recunoașterea reciprocă a calificărilor 
naționale și acreditarea este garantată de 
statele membre.  

Or. en

Justificare

Recunoașterea reciprocă a calificărilor și a diplomelor, precum și o programă și programe 
de formare armonizate, vor asigura calitatea experților, permițând în același timp libera 
circulație și mobilitatea deplină a serviciilor pe care aceștia le pun la dispoziție.
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Amendamentul 425
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre creează un registru 
pentru experți și se asigură că aceștia 
beneficiază de cursuri anuale de formare. 

Or. en

Justificare

Crearea unui registru garantează profesionalismul și competența experților și fiabilitatea 
rezultatelor.

Amendamentul 426
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că experților 
acreditați să realizeze certificarea și 
inspecția nu li se permite să vândă și să 
distribuie energie.

Or. en

Justificare

In some Member States there is no real free competition in the sector of certification of 
buildings and inspection of heating and air-conditioning systems. This is due to the fact that 
companies selling and distributing energy also operate in this sector, with a dominant 
position, alongside with independent craft businesses and SMEs. As a result, energy efficiency 
is not increased at the highest possible level, since companies selling and distributing energy 
are mainly interested in their profit. Moreover, this situation reduces the growth potential of 
SMEs in this sector. This amendment would guarantee the independence of the accredited 
experts. 
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Amendamentul 427
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 eliminat
Sistem de control independent

1. Statele membre asigură instituirea, în 
conformitate cu anexa II, a unui sistem 
de control independent pentru 
certificatele de performanță energetică și 
pentru rapoartele de inspecție a sistemelor 
de încălzire și de climatizare.
2. Statele membre pot delega 
responsabilitatea de implementare a 
sistemelor de control independent.
În cazul în care decid să recurgă la 
această posibilitate, statele membre se 
asigură că sistemele de control 
independent sunt implementate în 
conformitate cu anexa II.
3. Statele membre impun ca certificatele 
de performanță energetică și rapoartele de 
inspecție menționate la alineatul (1) să fie 
înregistrate sau puse la dispoziția 
autorităților competente sau organismelor 
cărora autoritățile competente le-au 
delegat responsabilitatea de a implementa 
sistemele de control independent, la 
cererea acestor autorități sau organisme.

Or. de

Justificare

Un asemenea sistem de control ar costa statele membre miliarde și nu ar fi proporțional cu 
utilitatea sa, astfel încât există deja dubii serioase cu privire la necesitatea sa și, prin urmare, 
la autorizarea sa.
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Amendamentul 428
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 eliminat
Sistem de control independent

1. Statele membre asigură instituirea, în 
conformitate cu anexa II, a unui sistem 
de control independent pentru 
certificatele de performanță energetică și 
pentru rapoartele de inspecție a sistemelor 
de încălzire și de climatizare.
2. Statele membre pot delega 
responsabilitatea de implementare a 
sistemelor de control independent.
În cazul în care decid să recurgă la 
această posibilitate, statele membre se 
asigură că sistemele de control 
independent sunt implementate în 
conformitate cu anexa II.
3. Statele membre impun ca certificatele 
de performanță energetică și rapoartele de 
inspecție menționate la alineatul (1) să fie 
înregistrate sau puse la dispoziția 
autorităților competente sau organismelor 
cărora autoritățile competente le-au 
delegat responsabilitatea de a implementa 
sistemele de control independent, la 
cererea acestor autorități sau organisme.

Or. de

Justificare

Obligația de a constitui un sistem de control independent, pe lângă inspecții și emiterea de 
certificate de performanță energetică, cauzează mai multă birocrație, care pare 
disproporționată. Un asemenea sistem de control ar implica resurse care ar trebui investite 
mai curând în măsuri reale de economisire de energie, în loc să fie risipite pentru elaborarea 
unor noi proceduri administrative.
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Amendamentul 429
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură instituirea, în 
conformitate cu anexa II, a unui sistem de 
control independent pentru certificatele de 
performanță energetică și pentru rapoartele 
de inspecție a sistemelor de încălzire și de 
climatizare.

(1) Statele membre asigură instituirea, în 
conformitate cu anexa II, a unui sistem de 
control independent pentru certificatele de 
performanță energetică și pentru rapoartele 
de inspecție a sistemelor de încălzire și de 
climatizare. Statele membre creează 
mecanisme separate de punere în aplicare 
pentru organizațiile care sunt 
responsabile de punerea în aplicare a 
certificatelor de performanță energetică și
a rapoartelor privind inspecția sistemelor 
de încălzire și climatizare.

Or. en

Justificare

Mecanismele separate de punere în aplicare (pentru organizații, de exemplu, autoritățile 
locale, care sunt responsabile de punerea în aplicare a certificatelor de performanță 
energetică și a rapoartelor privind inspecția sistemelor de încălzire/climatizare) sunt 
esențiale pentru punerea în aplicare eficientă a directivei și pentru a evita conflictele de 
interese care apar în mod inevitabil în cazul în care unei organizații i se cere să își aplice ei 
înșiși o sancțiune. 

Amendamentul 430
Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Articolul 18 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) metodologii de notare a performanței 
energetice a clădirilor pe baza consumului 
de energie primară și a emisiilor de dioxid 
de carbon;

(a) metodologii de notare a performanței 
energetice a clădirilor pe baza consumului 
de energie primară, care includ un 
indicator numeric al emisiilor de dioxid de 
carbon care ține seama de consumul de 
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energie primară;

Or. fr

Justificare

Statele membre ar trebui să țină seama de consumul de energie primară atunci când își 
definesc standardele referitoare la energie, întrucât aceasta este singura modalitate de a 
evalua adevăratul impact asupra mediului al alegerilor în materie de energie. De asemenea, 
este important ca consumatorul să aibă la dispoziție un indicator care să exprime volumul 
emisiilor de dioxid de carbon generat de alegerile lor în materie de energie, pe baza 
consumului de energie primară, în special în cazul clădirilor unde alegerile în materie de 
energie au efecte pe termen lung.

Amendamentul 431
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 18 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) metodologii de notare a performanței 
energetice a clădirilor pe baza consumului 
de energie primară și a emisiilor de dioxid 
de carbon;

(a) metodologii de notare a performanței 
energetice a clădirilor pe baza consumului 
de energie finală;

Or. de

Justificare

Pentru consumator nu consumul de energie primară este decisiv, ci consumul de energie  
finală – doar pe acesta îl poate citi pe contor, în acest sens fiind irelevant dacă, de exemplu, 
energia a fost produsă din surse regenerabile sau nucleare. Același lucru este valabil și 
pentru gazele naturale – care pot fi produse și din deșeuri. În plus, directiva are drept obiect 
performanța energetică a clădirilor, și nu emisiile de dioxid de carbon, care depind decisiv și 
de mixul energetic.
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Amendamentul 432
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau  măsurile necesare 
pentru a informa proprietarii sau locatarii
clădirilor în privința metodelor și 
practicilor care servesc la creșterea 
performanței energetice.

Statele membre iau  măsurile necesare 
pentru a informa proprietarii și locatarii
clădirilor în privința metodelor și 
practicilor care servesc la creșterea 
performanței energetice.

Or. en

Justificare

Întrucât performanța energetică este influențată în mod semnificativ de modul în care este 
utilizată o clădire și de alegerile în materie de energie ale locatarilor, atât proprietarii, cât și 
locatarii trebuie să aibă acces la informații privind îmbunătățirile aduse eficienței energetice.  
De asemenea, proprietarii și locatarii clădirilor comerciale ar trebui să aibă obligația de a 
face schimb de informații cu privire la adevăratul mod de folosire al clădirii sau al unei părți 
a acesteia pentru a se asigura că au la dispoziție toate informațiile necesare pentru a lua 
decizii în cunoștință de cauză în ceea ce privește îmbunătățirile necesare.

Amendamentul 433
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau  măsurile necesare 
pentru a informa proprietarii sau locatarii
clădirilor în privința metodelor și 
practicilor care servesc la creșterea 
performanței energetice.

Statele membre iau  măsurile necesare 
pentru a informa proprietarii și locatarii
clădirilor în privința metodelor și 
practicilor care servesc la creșterea 
performanței energetice.

Or. en

Justificare

Întrucât performanța energetică este influențată în mod semnificativ de modul în care este 
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utilizată o clădire și de alegerile în materie de energie ale locatarilor, atât proprietarii, cât și 
locatarii trebuie să aibă acces la informații privind îmbunătățirile aduse eficienței energetice.  
De asemenea, proprietarii și locatarii clădirilor comerciale ar trebui să aibă obligația de a 
face schimb de informații cu privire la adevăratul mod de folosire al clădirii sau al unei părți 
a acesteia pentru a se asigura că au la dispoziție toate informațiile necesare pentru a lua 
decizii în cunoștință de cauză în ceea ce privește îmbunătățirile necesare.

Amendamentul 434
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod special, statele membre le 
furnizează proprietarilor sau locatarilor 
clădirilor informații despre certificatele de 
performanță energetică și rapoartele de 
inspecție, inclusiv scopul și obiectivele 
acestora, despre modalitățile rentabile de 
îmbunătățire a performanței energetice a 
clădirilor și despre consecințele financiare 
pe termen mediu și lung în cazul în care nu 
se iau măsuri de îmbunătățire a 
performanței energetice a clădirii. 

În mod special, statele membre le 
furnizează proprietarilor și locatarilor 
clădirilor informații despre certificatele de 
performanță energetică și rapoartele de 
inspecție, inclusiv scopul și obiectivele 
acestora, despre modalitățile rentabile de 
îmbunătățire a performanței energetice a 
clădirilor și despre consecințele financiare 
pe termen mediu și lung în cazul în care nu 
se iau măsuri de îmbunătățire a 
performanței energetice a clădirii.

Or. en

Justificare

Întrucât performanța energetică este influențată în mod semnificativ de modul în care este 
utilizată o clădire și de alegerile în materie de energie ale locatarilor, atât proprietarii, cât și 
locatarii trebuie să aibă acces la informații privind îmbunătățirile aduse eficienței energetice. 
De asemenea, proprietarii și locatarii clădirilor comerciale ar trebui să aibă obligația de a 
face schimb de informații cu privire la adevăratul mod de folosire al clădirii sau al unei părți 
a acesteia pentru a se asigura că au la dispoziție toate informațiile necesare pentru a lua 
decizii în cunoștință de cauză în ceea ce privește îmbunătățirile necesare. 
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Amendamentul 435
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod special, statele membre le 
furnizează proprietarilor sau locatarilor 
clădirilor informații despre certificatele de 
performanță energetică și rapoartele de 
inspecție, inclusiv scopul și obiectivele 
acestora, despre modalitățile rentabile de 
îmbunătățire a performanței energetice a 
clădirilor și despre consecințele financiare 
pe termen mediu și lung în cazul în care nu 
se iau măsuri de îmbunătățire a 
performanței energetice a clădirii. 

În mod special, statele membre le 
furnizează proprietarilor și locatarilor 
clădirilor informații despre certificatele de 
performanță energetică și rapoartele de 
inspecție, inclusiv scopul și obiectivele 
acestora, despre modalitățile rentabile de 
îmbunătățire a performanței energetice a 
clădirilor și despre consecințele financiare 
pe termen mediu și lung în cazul în care nu 
se iau măsuri de îmbunătățire a 
performanței energetice a clădirii.

Or. en

Justificare

Întrucât performanța energetică este influențată în mod semnificativ de modul în care este 
utilizată o clădire și de alegerile în materie de energie ale locatarilor, atât proprietarii, cât și 
locatarii trebuie să aibă acces la informații privind îmbunătățirile aduse eficienței energetice.  
De asemenea, proprietarii și locatarii clădirilor comerciale ar trebui să aibă obligația de a 
face schimb de informații cu privire la adevăratul mod de folosire al clădirii sau al unei părți 
a acesteia pentru a se asigura că au la dispoziție toate informațiile necesare pentru a lua 
decizii în cunoștință de cauză în ceea ce privește îmbunătățirile necesare.

Amendamentul 436
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod special, statele membre le 
furnizează proprietarilor sau locatarilor 
clădirilor informații despre certificatele de 
performanță energetică și rapoartele de 
inspecție, inclusiv scopul și obiectivele 
acestora, despre modalitățile rentabile de 

În mod special, statele membre le 
furnizează proprietarilor sau locatarilor 
clădirilor informații despre certificatele de 
performanță energetică și rapoartele de 
inspecție, inclusiv scopul și obiectivele 
acestora, despre modalitățile rentabile de 
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îmbunătățire a performanței energetice a 
clădirilor și despre consecințele financiare 
pe termen mediu și lung în cazul în care nu 
se iau măsuri de îmbunătățire a
performanței energetice a clădirii. 

îmbunătățire a performanței energetice a 
clădirilor și despre consecințele financiare 
pe termen mediu și lung în cazul în care nu 
se iau măsuri și nu există instrumente 
financiare disponibile pentru
îmbunătățirea performanței energetice a 
clădirii. Campaniile de informare au 
scopul de a încuraja proprietarii și 
locatarii să îndeplinească și chiar să 
depășească standardele minime.

Or. en

Justificare

Campaniile de informare ar trebui să prezinte obiectivele strategice ale Uniunii Europene în 
domeniul îmbunătățirii eficienței energetice și măsurile de sprijinire a autorităților publice, 
întreprinderilor și gospodăriilor pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor.

Amendamentul 437
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod special, statele membre le 
furnizează proprietarilor sau locatarilor 
clădirilor informații despre certificatele de 
performanță energetică și rapoartele de 
inspecție, inclusiv scopul și obiectivele 
acestora, despre modalitățile rentabile de 
îmbunătățire a performanței energetice a 
clădirilor și despre consecințele financiare 
pe termen mediu și lung în cazul în care nu 
se iau măsuri de îmbunătățire a 
performanței energetice a clădirii.

În mod special, statele membre le 
furnizează proprietarilor sau locatarilor 
clădirilor informații despre certificatele de 
performanță energetică și rapoartele de 
inspecție, inclusiv scopul și obiectivele 
acestora, despre modalitățile rentabile de 
îmbunătățire a performanței energetice a 
clădirilor și despre consecințele financiare 
pe termen mediu și lung în cazul în care nu 
se iau măsuri de îmbunătățire a 
performanței energetice a clădirii. Statele 
membre se asigură că autoritățile locale și 
regionale se implică în procesul de 
elaborare a unor programe de informare, 
sensibilizare, îndrumare și formare.

Or. en
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Justificare

Având în vedere competențele autorităților locale și regionale în calitate de proiectanți și 
proprietari ai clădirilor, acestea ar trebui consultate de statele membre în vederea elaborării 
programelor de informare, sensibilizare, îndrumare și formare.

Amendamentul 438
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proprietarii și locatarii clădirilor 
comerciale au obligația de a face schimb 
de informații referitoare la consumul real 
de energie.

Or. en

Justificare

Întrucât performanța energetică este influențată în mod semnificativ de modul în care este 
utilizată o clădire și de alegerile în materie de energie ale locatarilor atât proprietarii, cât și 
locatarii trebuie să aibă acces la informații privind îmbunătățirile aduse eficienței energetice. 
De asemenea, proprietarii și locatarii clădirilor comerciale ar trebui să aibă obligația de a 
face schimb de informații cu privire la adevăratul mod de folosire al clădirii sau al unei părți 
a acesteia pentru a se asigura că au la dispoziție toate informațiile necesare pentru a lua 
decizii în cunoștință de cauză în ceea ce privește îmbunătățirile necesare.

Amendamentul 439
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proprietarii și locatarii clădirilor 
comerciale au obligația de a face schimb 
de informații referitoare la consumul real 
de energie în timpul utilizării.

Or. en
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Justificare

Întrucât performanța energetică este influențată în mod semnificativ de modul în care este 
utilizată o clădire și de alegerile în materie de energie ale locatarilor atât proprietarii, cât și 
locatarii trebuie să aibă acces la informații privind îmbunătățirile aduse eficienței energetice. 
De asemenea, proprietarii și locatarii clădirilor comerciale ar trebui să aibă obligația de a 
face schimb de informații cu privire la adevăratul mod de folosire al clădirii sau al unei părți 
a acesteia pentru a se asigura că au la dispoziție toate informațiile necesare pentru a lua 
decizii în cunoștință de cauză în ceea ce privește îmbunătățirile necesare.

Amendamentul 440
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre informează proprietarii 
sau locatarii cu privire la stimulentele 
financiare oferite pentru îmbunătățirea 
eficienței energetice a clădirilor.
Statele membre furnizează Comisiei 
informații referitoare la:
(a) sistemele de ajutor la nivel național, 
regional sau local pentru promovarea 
eficienței energetice și utilizarea energiei 
din surse regenerabile în clădiri;
(b) cota de energie din surse regenerabile 
utilizată în sectorul clădirilor la nivel 
național sau regional, inclusiv 
informațiile specifice referitoare la 
proveniența energiei din surse 
regenerabile prin dispozitive aflate la fața 
locului, încălzire sau răcire urbană sau 
cogenerare;
Aceste informații sunt incluse în planurile 
naționale de acțiune pentru eficiență 
energetică menționate la articolul 14 
alineatul (2) din Directiva 2006/32/CE.

Or. en
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Amendamentul 441
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre demarează consultări cu 
autoritățile locale încă de la început, 
pentru a elabora programe de informare 
și sensibilizare.

Or. en

Justificare

Dispozițiile cuprinse în prezenta reformare afectează autoritățile locale în mai multe moduri 
având în vedere responsabilitățile acestora în ceea ce privește planificarea și faptul că sunt 
proprietarii și administratorii a numeroase și diverse proprietăți, inclusiv a fondului locativ 
social. Apropierea guvernului local de cetățeni oferă acestuia un rol esențial în furnizarea 
informațiilor și stimulentelor menite să încurajeze locatarii și proprietarii să îmbunătățească 
performanța energetică a clădirilor lor și să-și schimbe comportamentul în ceea ce privește 
consumul de energie.

Amendamentul 442
Roberts Zīle

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
locale și regionale se implică în procesul 
de elaborare al unor programe de 
informare, sensibilizare, îndrumare și 
formare.

Or. en

Justificare

Având în vedere competențele autorităților locale și regionale în calitate de proiectanți și 
proprietari ai clădirilor, acestea ar trebui consultate de statele membre în vederea elaborării 
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programelor de informare, sensibilizare, îndrumare și formare.

Amendamentul 443
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă și publică, până 
la 31 decembrie 2010, cel târziu, actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma articolelor 
2-17, articolului 19 și articolului 22, 
precum și anexelor I și II la prezenta 
directivă. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textele acestor acte, 
precum și un tabel de corespondență între 
respectivele acte și prezenta directivă.

(1) Statele membre adoptă și publică, până 
la 31 decembrie 2012, cel târziu, actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma dispozițiilor 
prezentei directive. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textele 
acestor acte, precum și un tabel de 
corespondență între respectivele acte și 
prezenta directivă.

În ceea ce privește articolele 2, 3, 9, 10-
12, 16, 17, 19 și 22, statele membre aplică 
aceste acte începând cu 31 decembrie 
2010, cel târziu.
În ceea ce privește articolele 4-8, 
articolele 13-15 și articolul 17, statele 
membre aplică aceste acte începând cu 
31 decembrie 2010, cel târziu, în cazul 
clădirilor ocupate de autorități publice și 
începând cu 31 ianuarie 2012, cel târziu, 
în cazul altor clădiri.
Atunci când statele membre adoptă aceste 
acte, ele conțin o trimitere la prezenta 
directivă sau sunt însoțite de o asemenea 
trimitere la data publicării lor oficiale. De 
asemenea, ele conțin o mențiune în sensul 
că trimiterile, efectuate în cuprinsul actelor 
cu putere de lege și al actelor 
administrative în vigoare, la directiva 
abrogată prin prezenta directivă se înțeleg 
ca trimiteri la prezenta directivă. Statele 
membre stabilesc modalitatea de efectuare 
a acestei trimiteri și modul în care se 
formulează această mențiune.

Atunci când statele membre adoptă aceste 
acte, ele conțin o trimitere la prezenta 
directivă sau sunt însoțite de o asemenea 
trimitere la data publicării lor oficiale. De 
asemenea, ele conțin o mențiune în sensul 
că trimiterile, efectuate în cuprinsul actelor 
cu putere de lege și al actelor 
administrative în vigoare, la directiva 
abrogată prin prezenta directivă se înțeleg 
ca trimiteri la prezenta directivă. Statele 
membre stabilesc modalitatea de efectuare 
a acestei trimiteri și modul în care se 
formulează această mențiune.
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Or. de

Justificare

Termenele preconizate de transpunere a directivei reformate sunt foarte ambițioase. 
Directiva a fost reformată chiar înainte ca măsurile și obiectivele menționate în vechea 
versiune să fie transpuse în toate statele membre și ca efectele lor să fie vizibile. De aceea, 
termenele de transpunere trebuie să fie mai lungi. Un termen de transpunere unitar 
contribuie, în plus, la inteligibilitatea și transparența noilor dispoziții.

Amendamentul 444
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă și publică, până 
la 31 decembrie 2010, cel târziu, actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma articolelor 
2-17, articolului 19 și articolului 22, 
precum și anexelor I și II la prezenta 
directivă. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textele acestor acte, 
precum și un tabel de corespondență între 
respectivele acte și prezenta directivă.

(1) Statele membre adoptă și publică, până 
la 31 decembrie 2012, cel târziu, actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma articolelor 
2-17, articolului 19 și articolului 22, 
precum și anexelor I și II la prezenta 
directivă. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textele acestor acte, 
precum și un tabel de corespondență între 
respectivele acte și prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Dispozițiile actuale ale directivei tocmai au fost transpuse în legislația națională în multe 
state membre ale UE și acestea reprezintă deja o provocare pentru autoritățile locale și 
regionale. Armonizarea termenelor de transpunere înseamnă acordarea unui timp mai 
îndelungat pentru elaborarea unor soluții consecvente și pentru a corespunde într-o mai mare 
măsură realității de la fața locului. Realizarea obiectivelor directivei în mod eficient este mai 
importantă decât rapiditatea cu care aceasta este pusă în aplicare. 



AM\771248RO.doc 59/85 PE421.190v01-00

RO

Amendamentul 445
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește articolele 2, 3, 9, 10-
12, 16, 17, 19 și 22, statele membre aplică 
aceste acte începând cu 31 decembrie 
2010, cel târziu.

eliminat

Or. en

Justificare

Dispozițiile actuale ale directivei tocmai au fost transpuse în legislația națională în multe 
state membre ale UE și acestea reprezintă deja o provocare pentru autoritățile locale și 
regionale. Armonizarea termenelor de transpunere înseamnă acordarea unui timp mai 
îndelungat pentru elaborarea unor soluții consecvente și pentru a corespunde într-o mai mare 
măsură realității de la fața locului. Realizarea obiectivelor directivei în mod eficient este mai 
importantă decât rapiditatea cu care aceasta este pusă în aplicare. 

Amendamentul 446
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește articolele 2, 3, 9, 10-12, 
16, 17, 19 și 22, statele membre aplică 
aceste acte începând cu 31 decembrie 
2010, cel târziu.

În ceea ce privește articolele 2, 3, 9, 16, 17, 
19 și 22, statele membre aplică aceste acte 
începând cu 31 decembrie 2010, cel târziu.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament face posibil un program mai realist de punere în aplicare, permițând 
să se dedice mai mult timp planificării financiare necesare și formării unui număr suficient de 
evaluatori independenți și autorizați în domeniul energiei. Pe deasupra, având în vedere 
penuria actuală de inspectori autorizați în unele dintre statele membre și sfera de aplicare 
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largă și ambițioasă a directivei, este necesară o măsură de protecție care să permită 
prelungirea pe termen scurt a datei de punere în aplicare în cazurile în care aceasta se 
dovedește necesară din cauza lipsei de evaluatori independenți și autorizați în domeniul 
energiei.

Amendamentul 447
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește articolele 10 - 12 
statele membre aplică aceste dispoziții 
începând cu 31 decembrie 2012, cel 
târziu.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament face posibil un program mai realist de punere în aplicare, permițând 
să se dedice mai mult timp planificării financiare necesare și formării unui număr suficient de 
evaluatori independenți și autorizați în domeniul energiei. Pe deasupra, având în vedere 
penuria actuală de inspectori autorizați în unele dintre statele membre și sfera de aplicare
largă și ambițioasă a directivei, este necesară o măsură de protecție care să permită 
prelungirea pe termen scurt a datei de punere în aplicare în cazurile în care aceasta se 
dovedește necesară din cauza lipsei de evaluatori independenți și autorizați în domeniul 
energiei.

Amendamentul 448
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește articolele 4-8, 
articolele 13-15 și articolul 17, statele 
membre aplică aceste acte începând cu 
31 decembrie 2010, cel târziu, în cazul 
clădirilor ocupate de autorități publice și 

eliminat



AM\771248RO.doc 61/85 PE421.190v01-00

RO

începând cu 31 ianuarie 2012, cel târziu, 
în cazul altor clădiri.

Or. en

Justificare

Dispozițiile actuale ale directivei tocmai au fost transpuse în legislația națională în multe 
state membre ale UE și acestea reprezintă deja o provocare pentru autoritățile locale și 
regionale.  Armonizarea termenelor de transpunere înseamnă acordarea unui timp mai 
îndelungat pentru elaborarea unor soluții consecvente și pentru a corespunde într-o mai mare 
măsură realității de la fața locului. Realizarea obiectivelor directivei în mod eficient este mai 
importantă decât rapiditatea cu care aceasta este pusă în aplicare. 

Amendamentul 449
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu dispun de experți 
calificați sau autorizați, statele membre 
pot să beneficieze de un termen 
suplimentar de doi ani pentru a pune în 
aplicare integral dispozițiile articolelor 
10-15. Atunci când pun în aplicare 
această dispoziție, statele membre 
informează Comisia în acest sens, 
oferindu-i justificările care se impun, 
precum și un termen referitor la punerea 
în aplicare ulterioară a prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament face posibil un program mai realist de punere în aplicare, permițând 
să se dedice mai mult timp planificării financiare necesare și formării unui număr suficient de 
evaluatori independenți și autorizați în domeniul energiei. Pe deasupra, având în vedere 
penuria actuală de inspectori autorizați în unele dintre statele membre și sfera de aplicare 
largă și ambițioasă a directivei, este necesară o măsură de protecție care să permită 
prelungirea pe termen scurt a datei de punere în aplicare în cazurile în care aceasta se 



PE421.190v01-00 62/85 AM\771248RO.doc

RO

dovedește necesară din cauza lipsei de evaluatori independenți și autorizați în domeniul 
energiei.

Amendamentul 450
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Performanța energetică a unei clădiri se 
determină pe baza energiei calculate sau 
reale consumată anual pentru a răspunde 
diferitelor necesități legate de utilizarea 
tipică a acesteia și reflectă necesarul de 
energie pentru încălzire și pentru răcire 
(energia necesară pentru a evita 
supraîncălzirea) în vederea menținerii 
condițiilor dorite de temperatură a clădirii.

1. Performanța energetică a unei clădiri se 
determină pe baza energiei calculate sau 
reale consumată anual pentru a răspunde 
diferitelor necesități legate de utilizarea 
tipică a acesteia și reflectă necesarul de 
energie pentru încălzire și pentru răcire 
(energia necesară pentru a evita 
supraîncălzirea) în vederea menținerii 
condițiilor dorite de temperatură a clădirii.
Consumul se măsoară, dacă este cazul, în 
raport cu energia produsă din surse 
regenerabile la fața locului.

Or. en

Justificare

Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor ar trebui să țină seama de 
generația următoare de clădiri și, în special, de potențialul de autonomie al clădirilor care 
vor produce și consuma energie. Prin urmare, cadrul general de calcul ar trebui să țină 
seama atât de consum, cât și de producția internă.

Amendamentul 451
Norbert Glante

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Performanța energetică a unei clădiri se 
determină pe baza energiei calculate sau 
reale consumată anual pentru a răspunde 

1. Performanța energetică a unei clădiri se 
determină pe baza energiei primare 
calculate sau reale consumată anual pentru 
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diferitelor necesități legate de utilizarea 
tipică a acesteia și reflectă necesarul de 
energie pentru încălzire și pentru răcire 
(energia necesară pentru a evita 
supraîncălzirea) în vederea menținerii 
condițiilor dorite de temperatură a clădirii.

a răspunde diferitelor necesități legate de 
utilizarea obișnuită a acesteia și reflectă 
necesarul de energie pentru încălzire și 
pentru răcire (energia necesară pentru a 
evita supraîncălzirea) în vederea menținerii 
condițiilor dorite de temperatură a clădirii.

Or. de

Justificare

Directiva are drept obiectiv sprijinirea clădirilor cu un consum scăzut de energie primară. 
Prezentul amendament trebuie să reflecte acest lucru.

Amendamentul 452
Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Performanța energetică a unei clădiri 
este exprimată clar și include, de 
asemenea, un indicator numeric al 
emisiilor de dioxid de carbon și al 
consumului de energie primară. 

(2) Performanța energetică a unei clădiri 
este exprimată clar pe baza consumului de 
energie primară și include, de asemenea, 
un indicator numeric al emisiilor de dioxid 
de carbon care ține seama de consumul de 
energie primară. 

Metodologia de calcul al performanței 
energetice a clădirilor trebuie să țină seama 
de standardele europene. 

Metodologia de calcul al performanței 
energetice a clădirilor trebuie să țină seama 
de standardele europene. 

Indicatorul numeric al emisiilor de dioxid 
de carbon ar trebui calculat ținându-se 
seama de emisiile de dioxid de carbon 
generate sau evitate în funcție de 
creșterea sau reducerea consumului de 
energie primară.

Or. fr
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Justificare

Statele membre ar trebui să țină seama de consumul de energie primară atunci când își 
definesc standardele referitoare la energie, întrucât aceasta este singura modalitate de a 
evalua adevăratul impact asupra mediului al alegerilor în materie de energie. De asemenea, 
este important ca consumatorul să aibă la dispoziție un indicator care să exprime volumul 
emisiilor de dioxid de carbon generat de alegerile lor în materie de energie, pe baza 
consumului de energie primară, în special în cazul clădirilor unde alegerile în materie de 
energie au efecte pe termen lung. 

Amendamentul 453
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Performanța energetică a unei clădiri 
este exprimată clar și include, de 
asemenea, un indicator numeric al 
emisiilor de dioxid de carbon și al 
consumului de energie primară.

2. Performanța energetică a unei clădiri 
este exprimată clar și include, de 
asemenea, un indicator numeric al 
consumului de energie primară, exprimat 
în kW/m2 pe an.

Metodologia de calcul al performanței 
energetice a clădirilor trebuie să țină seama 
de standardele europene.

Metodologia de calcul al performanței 
energetice a clădirilor trebuie să țină seama 
de standardele europene și de legislația 
comunitară relevantă, inclusiv de 
Directiva 2009/.../CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se stabilească o unitate de măsură comună pentru performanța energetică a unei 
clădiri, exprimată în funcție de cererea de energie primară pentru a asigura transparența și 
comparabilitatea. KW/m2 pe an este singura unitate de măsură care furnizează informații 
fiabile. Trebuie să se țină seama de metodele de calcul incluse în legislația UE relevantă. 
Directiva privind sursele de energie regenerabile adoptată recent reprezintă o referință clară 
de calcul, de exemplu, a cantității nete de energie din surse regenerabile transferate prin 
intermediul pompelor de căldură.
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Amendamentul 454
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Performanța energetică a unei clădiri 
este exprimată clar și include, de 
asemenea, un indicator numeric al 
emisiilor de dioxid de carbon și al 
consumului de energie primară.

2. Performanța energetică a unei clădiri 
este exprimată clar și include, de 
asemenea, consumul de energie finală.

Metodologia de calcul al performanței 
energetice a clădirilor trebuie să țină 
seama de standardele europene.

Metodologia de calcul al performanței 
energetice a clădirilor trebuie să utilizeze 
standardele europene.

Or. de

Justificare

Pentru consumator consumul de energie finală este decisiv – doar pe acesta îl poate citi pe 
contor, în acest sens fiind irelevant dacă, de exemplu, energia a fost produsă din surse 
regenerabile sau nucleare. Același lucru este valabil și pentru gazele naturale. În plus, 
directiva are drept obiect performanța energetică a clădirilor, și nu emisiile de dioxid de 
carbon, care depind decisiv de mixul energetic. De asemenea, să se țină seama de 
caracteristicile termice reale ar necesita o inspecție tehnică a clădirii costisitoare și, prin 
urmare, disproporționată.

Amendamentul 455
Werner Langen

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Performanța energetică a unei clădiri 
este exprimată clar și include, de 
asemenea, un indicator numeric al 
emisiilor de dioxid de carbon și al 
consumului de energie primară.

2. Performanța energetică a unei clădiri 
este exprimată clar și include, de 
asemenea, un indicator numeric al 
emisiilor de dioxid de carbon și al 
consumului de energie primară. De 
asemenea, se indică limitele sistemului 
pentru a se putea preciza diferența dintre 
necesarul calculat de energie finală și 
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consumul real de energie finală.

Or. de

Justificare

Ar trebui indicate limite clare ale sistemului pentru a face transparente diferențele dintre 
valorile energetice calculate și cele citite pe contor.

Amendamentul 456
Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La evaluarea performanței energetice în 
cazul utilizării energiei electrice într-o 
clădire, factorul de conversie din energie 
finală în energie primară ține seama de 
media ponderată anuală a energiei 
electrice și combinației de combustibili.

Or. en

Justificare

Amendamentul propus previne riscul de modificare a performanței energetice a clădirii prin 
simpla schimbare a furnizorului de energie electrică. Eficiența în ceea ce privește generarea 
energiei electrice variază, de fapt, în funcție de combustibilul și tehnologia utilizate.

Amendamentul 457
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodologia de calcul al performanței 
energetice a clădirilor trebuie să țină 

Metodologia de calcul al performanței 
energetice a clădirilor trebuie să includă 
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seama de standardele europene. un singur standard european.

Or. en

Justificare

Această schimbare asigură aplicarea și respectarea în mod eficient a standardelor europene.

Amendamentul 458
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodologia de calcul al performanței 
energetice a clădirilor trebuie să țină 
seama de standardele europene.

Metodologia de calcul al performanței 
energetice a clădirilor trebuie să fie 
armonizată la nivel european.

Or. it

Justificare

Metodologia de calcul ar trebui să fie identică în cadrul Comunității.

Amendamentul 459
Paul Rübig

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodologia de calcul al performanței 
energetice a clădirilor trebuie să țină 
seama de standardele europene.

Metodologia de calcul al performanței 
energetice a clădirilor utilizează standarde
europene armonizate.

Or. en
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Justificare

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of its own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed. Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already 
been developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.

Amendamentul 460
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodologia de calcul al performanței 
energetice a clădirilor trebuie să țină 
seama de standardele europene.

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

Or. en

Justificare

O metodologie europeană comună de calcul în ceea priveşte eficienţa energetică a clădirilor 
ar avea ca rezultat un nivel mai ridicat de armonizare în sectorul construcţiilor. Propunerea 
actuală ar autoriza fiecare stat membru să dezvolte şi să utilizeze propria metodologie de 
calcul. Ar trebui garantată comparabilitatea eficienţei energetice a clădirilor la nivelul UE. 
Au fost deja elaborate standarde europene existente (CEN) în materie de eficienţă energetică. 
O metodologie europeană obligatorie de calcul, comună tuturor statelor membre şi bazată pe 
aceste standarde, ar contribui cu adevărat la armonizarea la nivel european.

Amendamentul 461
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) următoarele caracteristici termice reale
ale clădirii, inclusiv compartimentarea 

(a) următoarele caracteristici termice 
generale ale clădirii, inclusiv 



AM\771248RO.doc 69/85 PE421.190v01-00

RO

interioară a acesteia: compartimentarea interioară a acesteia:

Or. de

Justificare

Pentru consumator consumul de energie finală este decisiv – doar pe acesta îl poate citi pe 
contor, în acest sens fiind irelevant dacă, de exemplu, energia a fost produsă din surse 
regenerabile sau nucleare. Același lucru este valabil și pentru gazele naturale. În plus, 
directiva are drept obiect performanța energetică a clădirilor, și nu emisiile de dioxid de 
carbon, care depind decisiv de mixul energetic. De asemenea, să se țină seama de 
caracteristicile termice reale ar necesita o inspecție tehnică a clădirii costisitoare și, prin 
urmare, disproporționată.

Amendamentul 462
Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 3 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) izolația; (ii) sistemele de izolare;

Or. fr

Justificare

Totalitatea sistemelor de izolare determină, de fapt, proprietățile termice ale clădirii. Având 
în vedere că sistemele de izolare sunt definite la articolul 2, ar trebui să se utilizeze această 
terminologie care include punțile termice.

Amendamentul 463
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 3 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) izolația; (ii) izolația, astfel cum a fost obținută prin 
intermediul materialelor slab 
conducătoare termic disponibile;
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Or. en

Justificare

Tehnicile de izolare reprezintă un element esențial pentru determinarea eficienței energetice 
a unei clădiri. Când stabilesc obiectivele privind eficiența energetică a clădirilor, statele 
membre țin seama de valoarea de izolare a celor mai performante spume izolatoare 
disponibile pe piață.

Amendamentul 464
Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 3 – litera a – subpunctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

v) punțile termice; eliminat

Or. fr

Justificare

Totalitatea sistemelor de izolare determină, de fapt, proprietățile termice ale clădirii. Având 
în vedere că sistemele de izolare sunt definite la articolul 2, ar trebui să se utilizeze această 
terminologie care include punțile termice.

Amendamentul 465
Jan Březina

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instalațiile de climatizare; (c) instalațiile de climatizare, inclusiv 
sistemele de răcire;

Or. en

Justificare

Pentru a calcula performanța energetică a clădirilor este important să se țină seama de 
interacțiunea dintre sistemele de încălzire, răcire și ventilație. De exemplu, sistemele care 
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conțin mecanisme de recuperare a căldurii pot contribui în mod eficient la utilizarea energiei. 
De exemplu, căldura extrasă dintr-o cameră în timpul răcirii poate fi utilizată pentru 
încălzirea unei alte camere. De asemenea, schimbul de căldură se poate efectua prin 
utilizarea aerului care intră și iese prin ventilare în scopul recuperării căldurii, ceea ce ar 
reduce consumul de energie al sistemelor de răcire sau încălzire. De asemenea, controlul 
corespunzător al temperaturii în funcție de zone poate contribui la economii de energie în 
ceea ce privește încălzirea sau răcirea spațiilor.

Amendamentul 466
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) instalația de iluminat integrată (mai 
ales în sectorul nerezidențial);

(e) instalația de iluminat integrată; 

Or. en

Justificare

Pentru a evita interpretarea separată, exprimarea utilizată în anexă trebuie limitată.

Amendamentul 467
Ján Hudacký, Peter Liese

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) instalația de iluminat integrată (mai 
ales în sectorul nerezidențial);

(e) sisteme de iluminat integrate 
caracterizate de sisteme de iluminare 
proiectate pentru a ține seama de gradul 
de iluminare corespunzător funcțiilor 
executate la nivel de încăpere, în fucție de 
prezența persoanelor, de disponibilitatea 
unui nivel adecvat de lumină naturală, de 
adoptarea unui nivel de iluminare flexibil, 
care să respecte diferențele dintre funcții, 
și dacă instalația este destinată sectorului 
rezidențial sau nerezidențial. 
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Or. en

Amendamentul 468
Paul Rübig

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) instalația de iluminat integrată (mai 
ales în sectorul nerezidențial);

(e) instalația de iluminat integrată;

Or. en

Justificare

Pentru a evita interpretarea separată, exprimarea utilizată în anexă trebuie limitată.

Amendamentul 469
Jan Březina

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) orice interacțiune între (b), (c) și (d), 
inclusiv recuperarea căldurii.

Or. en

Justificare

Pentru a calcula performanța energetică a clădirilor este important să se țină seama de 
interacțiunea dintre sistemele de încălzire, răcire și ventilație. De exemplu, sistemele care 
conțin mecanisme de recuperare a căldurii pot contribui în mod eficient la utilizarea energiei. 
De exemplu, căldura extrasă dintr-o cameră în timpul răcirii poate fi utilizată pentru 
încălzirea unei alte camere. De asemenea, schimbul de căldură se poate efectua prin 
utilizarea aerului care intră și iese prin ventilare în scopul recuperării căldurii, ceea ce ar 
reduce consumul de energie al sistemelor de răcire sau încălzire. De asemenea, controlul 
corespunzător al temperaturii în funcție de zone poate contribui la economii de energie în 
ceea ce privește încălzirea sau răcirea spațiilor.
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Amendamentul 470
Jan Březina

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) recuperarea căldurii;

Or. en

Justificare

Pentru a calcula performanța energetică a clădirilor este important să se țină seama de 
interacțiunea dintre sistemele de încălzire, răcire și ventilație. De exemplu, sistemele care 
conțin mecanisme de recuperare a căldurii pot contribui în mod eficient la utilizarea energiei. 
De exemplu, căldura extrasă dintr-o cameră în timpul răcirii poate fi utilizată pentru 
încălzirea unei alte camere. De asemenea, schimbul de căldură se poate efectua prin 
utilizarea aerului care intră și iese prin ventilare în scopul recuperării căldurii, ceea ce ar 
reduce consumul de energie al sistemelor de răcire sau încălzire. De asemenea, controlul 
corespunzător al temperaturii în funcție de zone poate contribui la economii de energie în 
ceea ce privește încălzirea sau răcirea spațiilor.

Amendamentul 471
Jan Březina

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 4 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) controlul temperaturii în funcție de 
zone;

Or. en

Justificare

Pentru a calcula performanța energetică a clădirilor este important să se țină seama de 
interacțiunea dintre sistemele de încălzire, răcire și ventilație. De exemplu, sistemele care 
conțin mecanisme de recuperare a căldurii pot contribui în mod eficient la utilizarea energiei. 
De exemplu, căldura extrasă dintr-o cameră în timpul răcirii poate fi utilizată pentru 
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încălzirea unei alte camere. De asemenea, schimbul de căldură se poate efectua prin 
utilizarea aerului care intră și iese prin ventilare în scopul recuperării căldurii, ceea ce ar 
reduce consumul de energie al sistemelor de răcire sau încălzire. De asemenea, controlul 
corespunzător al temperaturii în funcție de zone poate contribui la economii de energie în 
ceea ce privește încălzirea sau răcirea spațiilor.

Amendamentul 472
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) clădiri pentru servicii de comerț en 
gros și cu amănuntul;

(h) centre și spații comerciale;

Or. en

Justificare

Categoria „clădiri pentru servicii comerciale en gros și cu amănuntul” este prea generală, 
întrucât aceasta ar include și centrele logistice, magazinele de sine stătătoare, centrele 
comerciale și clădirile destinate mai multor utilizări comerciale, toate acestea fiind unice în 
ceea ce privește nevoile în materie de energie.

Amendamentul 473
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) clădiri pentru servicii de comerț en 
gros și cu amănuntul;

(h) centre și spații comerciale;

Or. en

Justificare

Categoria „clădiri pentru servicii de comerț en gros și cu amănuntul” este prea generală, 
întrucât aceasta ar include și centrele logistice, magazinele de sine stătătoare, centrele 
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comerciale și clădirile destinate mai multor utilizări comerciale, toate acestea fiind unice în 
ceea ce privește nevoile în materie de energie.

Amendamentul 474
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) clădiri destinate comerțului en gros 
și centre logistice;

Or. en

Justificare

Categoria „clădiri pentru servicii comerciale en gros și cu amănuntul” este prea generală, 
întrucât aceasta ar include și centrele logistice, magazinele de sine stătătoare, centrele 
comerciale și clădirile destinate mai multor utilizări comerciale, toate acestea fiind unice în 
ceea ce privește nevoile în materie de energie.

Amendamentul 475
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) clădiri destinate comerțului en gros 
și centre logistice;

Or. en

Justificare

Categoria „clădiri pentru servicii comerciale en gros și cu amănuntul” este prea generală, 
întrucât aceasta ar include și centrele logistice, magazinele de sine stătătoare, centrele 
comerciale și clădirile destinate mai multor utilizări comerciale, toate acestea fiind unice în 
ceea ce privește nevoile în materie de energie.
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Amendamentul 476
Herbert Reul

Propunere de directivă
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această anexă se elimină.

Or. de

Justificare

Un asemenea sistem de control ar costa statele membre miliarde și nu ar fi proporțional cu 
utilitatea sa, astfel încât există deja dubii serioase cu privire la necesitatea sa și, prin urmare, 
la autorizarea sa.

Amendamentul 477
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această anexă se elimină.

Or. de

Justificare

Obligația de a constitui un sistem de control independent, pe lângă inspecții și emiterea de 
certificate de performanță energetică, cauzează mai multă birocrație, care pare 
disproporționată. Un asemenea sistem de control ar implica resurse care ar trebui investite 
mai curând în măsuri reale de economisire de energie, în loc să fie risipite pentru elaborarea 
unor noi proceduri administrative. A se vedea și amendamentul la articolul 17.
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Amendamentul 478
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritățile competente sau organismele 
cărora autoritățile competente le-au delegat 
responsabilitatea de a implementa sistemul 
de control independent selecționează 
aleatoriu cel puțin 0,5% din totalul 
certificatelor de performanță energetică 
emise anual și le supun unei verificări. 
Verificarea se realizează la unul dintre cele 
trei niveluri alternative indicate mai jos, și 
cuprinde, pentru fiecare nivel de verificare, 
cel puțin un eșantion de certificate 
selecționate, semnificativ din punct de 
vedere statistic:

1. Autoritățile competente sau organismele 
cărora autoritățile competente le-au delegat 
responsabilitatea de a implementa sistemul 
de control independent selecționează 
aleatoriu cel puțin 0,5% din totalul 
certificatelor de performanță energetică 
emise anual de fiecare expert și le supun 
unei verificări. Dacă un expert 
independent emite un număr limitat de 
certificate autoritățile sau organele 
competente selectează aleatoriu cel puțin 
un certificat și îl supun unei verificări. 
Verificarea se realizează la unul dintre cele 
trei niveluri alternative indicate mai jos, și 
cuprinde, pentru fiecare nivel de verificare, 
cel puțin un eșantion de certificate 
selecționate, semnificativ din punct de 
vedere statistic:

Or. en

Justificare

Sistemul de control independent destinat verificării validității și calității certificatelor și a 
rapoartelor de inspecție ar trebui consolidat, garantând că activitatea fiecărui expert este 
controlată în mod regulat. În cazul unor iregularități, se efectuează un al doilea rând de 
controale, soldate cu impunerea unor sancțiuni experților găsiți în neregulă, va pune capăt 
încălcărilor normelor privind calitatea certificatelor și rapoartelor de inspecție.
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Amendamentul 479
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care în urma controalelor se 
constată iregularități, autoritățile sau 
organele competente fac o selecție 
aleatorie a altor cinci certificate emise de 
același expert și le supun unei verificări. 
Autoritățile sau organele competente 
impun sancțiuni expertului în cazul în 
care și verificările ulterioare indică 
iregularități; încălcările cele mai grave 
pot fi sancționate prin retragerea 
autorizației expertului;

Or. en

Justificare

Sistemul de control independent destinat verificării validității și calității certificatelor și a 
rapoartelor de inspecție ar trebui consolidat, garantând că activitatea fiecărui expert este 
controlată în mod regulat. În cazul unor iregularități, se efectuează un al doilea rând de 
controale, soldate cu impunerea unor sancțiuni experților găsiți în neregulă, va pune capăt 
încălcărilor normelor privind calitatea certificatelor și rapoartelor de inspecție.

Amendamentul 480
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritățile competente sau organismele 
cărora autoritățile competente le-au delegat 
responsabilitatea de a implementa sistemul 
de control independent selecționează 
aleatoriu cel puțin 0,1 % din totalul 
rapoartelor de inspecție elaborate anual și 
le supun unei verificări. Verificarea se 
realizează la unul dintre cele trei niveluri 

2. Autoritățile competente sau organismele 
cărora autoritățile competente le-au delegat 
responsabilitatea de a implementa sistemul 
de control independent selecționează 
aleatoriu cel puțin 0,1 % din totalul 
rapoartelor de inspecție elaborate anual de 
fiecare expert și le supun unei verificări.
Dacă un expert independent emite un 
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alternative indicate mai jos, și cuprinde, 
pentru fiecare nivel de verificare, cel puțin 
un eșantion de rapoarte de inspecție 
selecționate, semnificativ din punct de 
vedere statistic:

număr limitat de rapoarte de inspecție 
autoritățile sau organele competente fac o 
selecție aleatorie a cel puțin unui raport 
de inspecție și îl supun unei verificări.
Verificarea se realizează la unul dintre cele 
trei niveluri alternative indicate mai jos, și 
cuprinde, pentru fiecare nivel de verificare, 
cel puțin un eșantion de rapoarte de 
inspecție selecționate, semnificativ din 
punct de vedere statistic:

Or. en

Justificare

Sistemul de control independent destinat verificării validității și calității certificatelor și a 
rapoartelor de inspecție ar trebui consolidat, garantând că activitatea fiecărui expert este 
controlată în mod regulat. În cazul unor iregularități, se efectuează un al doilea rând de 
controale, soldate cu impunerea unor sancțiuni experților găsiți în neregulă, va pune capăt 
încălcărilor normelor privind calitatea certificatelor și rapoartelor de inspecție.

Amendamentul 481
Claude Turmes

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care în urma controalelor se 
demonstrează nerespectarea dispozițiilor, 
autoritățile sau organele competente fac o 
selecție aleatorie a altor cinci rapoarte de 
inspecție emise de același expert și le 
supun unei verificări. Autoritățile sau 
organele competente impun sancțiuni 
expertului în cazul în care și verificările 
ulterioare indică nerespectarea; 
încălcările cele mai grave pot fi 
sancționate prin retragerea autorizației 
expertului;

Or. en
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Justificare

Sistemul de control independent destinat verificării validității și calității certificatelor și a 
rapoartelor de inspecție ar trebui consolidat, garantând că activitatea fiecărui expert este 
controlată în mod regulat. În cazul unor iregularități, se efectuează un al doilea rând de 
controale, soldate cu impunerea unor sancțiuni experților găsiți în neregulă, va pune capăt 
încălcărilor normelor privind calitatea certificatelor și rapoartelor de inspecție.

Amendamentul 482
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Anexa IIIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIIa
Realizarea cerințelor minime și optime 

din punct de vedere al costurilor în ceea 
ce privește performanța

Pentru a efectua aceste calcule statele 
membre:
- definesc clădirile de referință care se 
caracterizează prin funcțiile pe care le 
îndeplinesc și sunt reprezentative pentru 
acestea și pentru amplasarea geografică, 
inclusiv din punct de vedere al condițiilor 
climatice din interior și din exterior. 
Clădirile de referință includ atât clădirile 
rezidențiale, cât și pe cele nerezidențiale, 
noi sau vechi.
- definesc pachetele tehnice (de exemplu, 
izolarea anvelopei clădirii sau a unor 
părți ale acesteia sau sisteme tehnice de 
construcție mai eficiente din punct de 
vedere energetic) de măsuri în materie de 
eficiență energetică și aprovizionare cu 
energie, care urmează să fie evaluate;
- evaluează energia furnizată, energia 
primară utilizată și emisiile de CO2 ale 
clădirilor de referință (inclusiv ale 
pachetelor tehnice definite aplicate);
- evaluează costurile corespunzătoare, 
costurile investițiilor în energie, costurile 
energiei și alte costuri de funcționare ale 
pachetelor tehnice aplicate în cazul 
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clădirilor de referință.
Prin calcularea costurilor generate pe 
durata ciclului de viață a unei clădiri pe 
baza pachetelor tehnice de măsuri 
aplicate clădirilor de referință și prin 
calcularea acestora în raport cu 
performanța energetică și/sau cu emisiile 
de CO2 se evaluează eficiența din punct de 
vedere al costurilor a diferitelor niveluri 
ale cerințelor minime de performanță 
energetică.

Or. en

Justificare

Abordarea actuală care prevede elaborarea unei metodologii adecvate până la 31 decembrie 
2010 pare a fi nepotrivită, deoarece însăși directiva ar trebui să intre deja în vigoare până la 
31 decembrie 2010. Această metodologie de obținere a unor niveluri optime din punctul de 
vedere al costurilor ar trebui să fie stabilită în cadrul directivei (în anexă) înainte de 
adoptarea directivei de către Consiliu și Parlament. Această metodologie utilizează 
standardele europene existente (CEN).

Amendamentul 483
Paul Rübig

Propunere de directivă
Anexa IIIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIIa
Realizarea cerințelor minime și optime 

din punct de vedere al costurilor în ceea 
ce privește performanța

Pentru a efectua aceste calcule statele 
membre:
- definesc clădirile de referință care se 
caracterizează prin funcțiile pe care le 
îndeplinesc și sunt reprezentative pentru 
acestea și pentru amplasarea geografică, 
inclusiv din punct de vedere al condițiilor 
climatice din interior și din exterior. 
Clădirile de referințe includ atât clădirile 
rezidențiale, cât și pe cele nerezidențiale, 
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noi sau vechi.
- definesc pachetele tehnice (de exemplu, 
izolarea anvelopei clădirii sau a unor 
părți ale acesteia sau sisteme tehnice de 
construcție mai eficiente din punct de 
vedere energetic) de măsuri în materie de 
eficiență energetică și aprovizionare cu 
energie, care urmează să fie evaluate;
- evaluează energia furnizată, energia 
primară utilizată și emisiile de CO2 ale 
clădirilor de referință (inclusiv ale 
pachetelor tehnice definite aplicate);
- evaluează costurile corespunzătoare, 
costurile investițiilor în energie, costurile 
energiei și alte costuri de funcționare ale 
pachetelor tehnice aplicate în cazul 
clădirilor de referință.
Prin calcularea costurilor generate pe 
durata ciclului de viață a unei clădiri pe 
baza pachetelor tehnice de măsuri 
aplicate clădirilor de referință și prin 
calcularea acestora în raport cu 
performanța energetică și/sau cu emisiile 
de CO2 se evaluează eficiența din punct de 
vedere al costurilor a diferitelor niveluri 
ale cerințelor minime de performanță 
energetică.

Or. en

Justificare

Abordarea actuală de elaborare a unei metodologii adecvate până la 31 decembrie 2010 pare 
a fi nepotrivită deoarece însăși directiva ar trebui să intre deja în vigoare până la 31 
decembrie 2010. Această metodologie de obținere a unor niveluri optime din punctul de 
vedere al costurilor ar trebui să fie stabilită în cadrul directivei (în anexă) înainte de 
adoptarea directivei de către Consiliu și Parlament. Această metodologie utilizează 
standardele europene existente (CEN).
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Amendamentul 484
Norbert Glante

Propunere de directivă
Anexa IVa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IVa
Instrumente financiare pentru 
îmbunătățirea performanței energetice a 
clădirilor
Statele membre pun în aplicare una sau 
mai multe dintre următoarele măsuri:
(a) reduceri de TVA pentru economia de 
energie, performanța energetică ridicată 
și bunuri și servicii bazate pe energie 
regenerabilă, incusiv încălzirea și răcirea 
urbană; 
(b) alte reduceri fiscale pentru bunuri sau 
servicii economice din punct de vedere 
energetic sau clădiri eficiente din punct 
de vedere energetic, inclusiv reduceri ale 
impozitelor pe venit sau pe proprietate;
(c) subvenții directe;

(d) sisteme de împrumut subvenționate 
sau împrumuturi cu dobândă redusă;
(e) programe de subvenționare; 

(f) sisteme de garantare a împrumutului;

Or. en

Justificare

Propunerea raportoarei de introducere a unei anexe noi este binevenită, dar litera (a) ar 
trebui să cuprindă încălzirea și răcirea urbană. Încălzirea și răcirea urbană joacă un rol 
important în proiectarea unor clădiri eficiente din punct de vedere energetic.
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Amendamentul 485
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Anexa IVa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IVa
Instrumente financiare pentru 

îmbunătățirea performanței energetice a 
clădirilor

1. Pentru a sprijini sporirea performanței 
energetice a clădirilor, statele membre 
pun în aplicare două sau mai multe dintre 
următoarele instrumente financiare:
(a) reduceri de TVA pentru economia de 
energie, performanța energetică ridicată 
și bunuri și servicii bazate pe energie 
regenerabilă;
(b) alte reduceri fiscale pentru bunuri sau 
servicii economice din punct de vedere 
energetic sau clădiri eficiente energetic, 
inclusiv reduceri ale impozitelor pe venit 
sau pe proprietate;
(c) subvenții directe;
(d) sisteme de împrumut subvenționate 
sau împrumuturi cu dobândă redusă;
(e) programe de subvenționare;
(f) sisteme de garantare a împrumutului;
(g) condiții impuse furnizorilor de energie 
sau acorduri încheiate cu aceștia pentru a 
oferi asistență financiară tuturor 
categoriilor de consumatori, inclusiv 
pentru contractele privind performanța 
energetică;
(h) orice alte instrumente financiare sau 
fiscale care îndeplinesc standardele de 
calificare menționate la punctul 2, 
singure sau în combinație cu alte măsuri.
2. Stimulentele financiare sau fiscale 
menționate la punctul 1 sunt, având în 
vedere scopul prezentei directive, 
suficiente, eficiente, transparente și 
nediscriminatorii, sprijinind punerea în 
aplicare a recomandărilor incluse în 
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certificatul de performanță enrgetică, și 
contribuie la încurajarea îmbunătățirii 
performanței energetice a unei clădiri în 
cazurile în care o îmbunătățire nu ar fi 
fezabilă în alte condiții.
3. În cadrul planurilor naționale de 
acțiune pentru eficiență energetică statele 
membre raportează cu privire la 
instrumentele și mecanismele financiare 
introduse la punctul 1, incluzând o 
evaluare preliminară a modului în care 
sunt respectate criteriile de calitate 
prevăzute la punctul 2.

Or. en

Justificare

Este necesar un sprijin financiar de proporții pentru a realiza întregul potențial al reformării. 
Unul dintre elementele din lista de instrumente propuse de raportoare nu este suficient dacă 
se dorește obținerea unui adevărat progres în întregul sector. În același timp, statele membre 
trebuie să aibă libertatea de a elabora mecanismele și instrumentele financiare cele mai 
adecvate, sub supravegherea strictă a Comisiei.
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