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Amendamentul 206
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că cerinţele minime de 
performanţă energetică pentru clădiri sunt 
stabilite în vederea atingerii unor niveluri 
optime din punctul de vedere al costurilor 
şi sunt calculate în conformitate cu 
metodologia prevăzută la articolul 3.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că cerinţele minime de 
performanţă energetică pentru clădirile 
deja existente şi pentru componentele şi 
sistemele tehnice şi părţile acestora sunt 
stabilite cel puţin în vederea atingerii unor 
niveluri optime din punctul de vedere al 
costurilor şi sunt calculate în conformitate 
cu metodologia prevăzută la articolul 3.

Or. en

Justificare

Pe lângă standardele pentru clădire în ansamblu, trebuie stabilite cerinţe minime de 
performanţă energetică pentru componentele clădirilor şi pentru sistemele tehnice şi părţile 
acestora.

Amendamentul 207
Paul Rübig, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că cerinţele minime de 
performanţă energetică pentru clădiri sunt 
stabilite în vederea atingerii unor niveluri 
optime din punctul de vedere al costurilor 
şi sunt calculate în conformitate cu 
metodologia prevăzută la articolul 3.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că cerinţele minime de 
performanţă energetică pentru clădiri sunt 
stabilite în vederea atingerii unor niveluri 
optime din punctul de vedere al costurilor 
şi sunt calculate în conformitate cu 
metodologia armonizată prevăzută la 
articolul 3. 

Or. en
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Amendamentul 208
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că cerinţele minime de 
performanţă energetică pentru clădiri sunt 
stabilite în vederea atingerii unor niveluri 
optime din punctul de vedere al costurilor 
şi  sunt calculate în conformitate cu
metodologia prevăzută la articolul 3.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că cerinţele minime de 
performanţă energetică pentru clădiri sunt 
stabilite şi calculate în conformitate cu
metodologia prevăzută la articolul 3.

Or. de

Justificare

Construirea de clădiri cu emisii de CO2 şi consum de energie primară scăzute sau egale cu 
zero, caracteristici prin care se depăşesc cu mult standardele minime care urmează să fie 
stabilite de statele membre, trebuie să se facă în mod voluntar. Din acest motiv, statele 
membre nu-şi pot asuma angajamentul de a garanta că, până în 2020, aceste clădiri 
reprezintă o proporţie clar definită din numărul total de clădiri. Propunerea de la articolul 9 
alineatul (5) pare să reprezinte un prim pas către introducerea unor cerinţe UE specifice 
referitoare la clădirile cu un consum de energie scăzut sau egal cu zero (principiul 
subsidiarităţii).

Amendamentul 209
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că cerinţele minime de 
performanţă energetică pentru clădiri sunt 
stabilite în vederea atingerii unor niveluri 
optime din punctul de vedere al costurilor
şi sunt calculate în conformitate cu 
metodologia prevăzută la articolul 3.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că cerinţele minime de 
performanţă energetică pentru clădiri sunt 
stabilite în avans pentru o perioadă de cel 
puţin 10 ani, cu posibilitatea consolidării 
acestor cerinţe la intervale de doi ani şi cu 
obiectivul atingerii cel puţin a unor 
niveluri optime din punctul de vedere al 
costurilor, şi sunt calculate în conformitate 
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cu metodologia prevăzută la articolul 3.

Or. en

Justificare

Stabilind întotdeauna cerinţele de performanţă cel puţin pentru următorii 10 ani şi incluzând 
o consolidare clară din doi în doi ani, statele membre oferă stimulente viabile pentru inovare. 
Sectorul construcţiilor va şti care vor fi cerinţele aplicabile în viitor şi va putea elabora 
următoarea generaţie de clădiri de mare performanţă. Nivelurile optime din punctul de 
vedere al costurilor ar trebui considerate valori minime, nu o noţiune vagă.

Amendamentul 210
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că cerinţele minime de 
performanţă energetică pentru clădiri sunt 
stabilite în vederea atingerii unor niveluri 
optime din punctul de vedere al costurilor 
şi sunt calculate în conformitate cu 
metodologia prevăzută la articolul 3.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că cerinţele minime de 
performanţă energetică pentru clădiri sunt 
stabilite în vederea atingerii cel puţin a
unor niveluri optime din punctul de vedere 
al costurilor şi sunt calculate în 
conformitate cu metodologia prevăzută la 
articolul 3.

Or. en

Amendamentul 211
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La stabilirea acestor cerinţe, statele 
membre pot să facă o distincţie între 
clădirile noi şi cele deja existente, precum 
şi între diverse categorii de clădiri.

La stabilirea acestor cerinţe, statele 
membre pot să facă o distincţie între 
diverse categorii de clădiri.
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Or. en

Amendamentul 212
Adam Gierek

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La stabilirea acestor cerinţe, statele 
membre pot să facă o distincţie între 
clădirile noi şi cele deja existente, precum 
şi între diverse categorii de clădiri.

La stabilirea acestor cerinţe, statele 
membre pot să facă o distincţie între 
clădirile noi şi cele deja existente, precum 
şi între diverse categorii de clădiri. Statele 
membre asigură consecvenţa cu legislaţia 
comunitară existentă.

Or. pl

Justificare

Alte dispoziţii legislative comunitare precum directiva privind produsele de construcţie, care 
introduc soluţii legate de proiectarea ecologică, sursele de energie regenerabile, instalaţiile 
pe gaz etc. stabilesc cerinţe pentru sistemele tehnice utilizate în clădiri, inclusiv cerinţe de 
performanţă energetică. Acest amendament asigură consecvenţa legislaţiei şi integrarea 
eficace a pieţei unice.

Amendamentul 213
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La stabilirea acestor cerinţe, statele 
membre pot să facă o distincţie între 
clădirile noi şi cele deja existente, precum 
şi între diverse categorii de clădiri.

La stabilirea acestor cerinţe, statele 
membre pot să facă o distincţie între 
clădirile noi şi cele deja existente, precum 
şi între diverse categorii de clădiri. Statele 
membre se asigură că aceste cerinţe sunt 
conforme cu celelalte dispoziţii legislative 
comunitare aplicabile.
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Or. en

Justificare

Alte dispoziţii legislative europene precum directiva privind produsele de construcţie, 
normele de aplicare ale proiectării ecologice, dispoziţiile pentru promovarea surselor 
regenerabile de energie, directiva privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși, 
stabilesc cerinţe pentru sistemele tehnice ale clădirilor, inclusiv cerinţe în materie de 
performanţă energetică. Modificarea asigură uniformitatea legislaţiei şi integrarea practică 
a pieţei unice.

Amendamentul 214
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La stabilirea acestor cerinţe, statele 
membre pot să facă o distincţie între 
clădirile noi şi cele deja existente, precum 
şi între diverse categorii de clădiri.

La stabilirea acestor cerinţe, statele 
membre pot să facă o distincţie între 
clădirile noi şi cele deja existente, precum 
şi între diverse categorii de clădiri în 
conformitate cu legislaţia comunitară în 
vigoare.

Or. it

Amendamentul 215
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La stabilirea acestor cerinţe, statele 
membre pot să facă o distincţie între 
clădirile noi şi cele deja existente, precum 
şi între diverse categorii de clădiri.

La stabilirea acestor cerinţe, statele 
membre consultă autorităţile publice şi 
alte părţi interesate şi pot să facă o 
distincţie între clădirile noi şi cele deja 
existente, precum şi între diverse categorii 
de clădiri.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 216
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La stabilirea acestor cerinţe, statele 
membre pot să facă o distincţie între 
clădirile noi şi cele deja existente, precum 
şi între diverse categorii de clădiri.

La stabilirea acestor cerinţe, statele 
membre consultă părţile interesate şi pot 
să facă o distincţie între clădirile noi şi cele 
deja existente, precum şi între diverse 
categorii de clădiri.

Or. en

Justificare

Transparența și o consultare adecvată sunt elemente esenţiale. Părţile interesate au 
cunoştinţe directe și dețin experienţa şi competenţele necesare pentru a evalua fezabilitatea 
tehnică a măsurilor planificate și pot oferi opinii valoroase cu privire la îmbunătățirea 
eficientă și pe termen lung a performanței energetice a clădirilor.

Amendamentul 217
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La stabilirea acestor cerinţe, statele 
membre pot să facă o distincţie între 
clădirile noi şi cele deja existente, precum 
şi între diverse categorii de clădiri.

La stabilirea acestor cerinţe, statele 
membre fac o distincţie între clădirile noi 
şi cele deja existente, precum şi între 
diverse categorii de clădiri.
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Or. en

Justificare

Este esenţial ca la stabilirea standardelor statele membre să facă distincţie între diferitele 
tipuri de clădiri. Clădirile sunt destinate unei game variate de utilizări şi au nevoi energetice 
diferite, astfel că o abordare unică nu poate funcţiona.

Amendamentul 218
Jan Březina

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 - paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că proprietarii, 
operatorii şi proiectanţii de clădiri dispun 
de libertatea de a alege cea mai rentabilă 
modalitate de respectare a acestor cerinţe. 

Or. en

Justificare

La respectarea cerinţelor, este important să se pună accent pe întregul ansamblu al 
performanţei energetice al clădirii, nu pe soluţii disparate. Statele membre pot promova 
anumite tehnologii, însă nu ar trebui să le impună, deoarece astfel ar îngreuna alegerea 
consumatorului. În situaţia în care cerinţele au un caracter prescriptiv tehnic mult prea 
pronunţat, acesta poate avea un efect negativ asupra clienţilor, care şi-a putea amâna 
investiţiile.

Amendamentul 219
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 - paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste cerinţe ţin seama de condiţiile 
generale care caracterizează climatul 
interior, cu scopul de a evita posibile efecte 

Aceste cerinţe ţin seama de condiţiile 
generale care caracterizează climatul 
interior, cu scopul de a evita posibile efecte 



PE421.132v02-00 10/111 AM\772875RO.doc

RO

negative cum ar fi o ventilaţie 
necorespunzătoare, precum şi de condiţiile 
locale, destinaţia clădirii şi vechimea 
acesteia.

negative cum ar fi iluminatul natural 
necorespunzător sau o ventilaţie 
necorespunzătoare, precum şi de condiţiile 
locale, destinaţia clădirii şi vechimea 
acesteia.  

Or. en

Amendamentul 220
Paul Rübig, Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 - paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste cerinţe ţin seama de condiţiile 
generale care caracterizează climatul 
interior, cu scopul de a evita posibile efecte 
negative cum ar fi o ventilaţie 
necorespunzătoare, precum şi de condiţiile 
locale, destinaţia clădirii şi vechimea 
acesteia.

Aceste cerinţe ţin seama de condiţiile 
generale care caracterizează climatul 
interior şi iluminatul interior şi exterior 
(temperatură, umiditate, calitatea 
aerului), cu scopul de a evita posibile 
efecte negative cum ar fi o ventilaţie 
necorespunzătoare sau un sistem de 
iluminat natural neadecvat, precum şi de 
condiţiile locale, destinaţia clădirii şi 
vechimea acesteia.

Or. en

Amendamentul 221
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 - paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste cerinţe sunt revizuite la intervale 
regulate, care nu trebuie să depăşească 
cinci ani şi, dacă este necesar, sunt 
actualizate pentru a reflecta progresul 
tehnic din sectorul construcţiilor.

Aceste cerinţe sunt revizuite la intervale 
regulate care nu trebuie să depăşească cinci 
ani şi sunt actualizate pentru a reflecta 
progresul tehnic din sectorul construcţiilor.

Or. en
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Justificare

Cerinţele referitoare la performanţa energetică a clădirii trebuie actualizate în funcţie de cele 
mai bune tehnologii şi sisteme disponibile.

Amendamentul 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) clădiri protejate oficial ca făcând parte 
dintr-un complex desemnat ca atare sau 
datorită valorii lor arhitecturale sau istorice 
deosebite, dacă respectarea cerinţelor 
minime de performanţă energetică ar altera 
în mod inacceptabil caracterul sau 
înfăţişarea acestora;

(a) clădiri, inclusiv din zonele rurale,
protejate oficial, datorită interesului 
istoric sau etnografic pe care îl reprezintă,
ca făcând parte dintr-un complex desemnat 
ca atare sau datorită valorii lor 
arhitecturale, istorice sau estetice
deosebite, dacă respectarea cerinţelor 
minime de performanţă energetică ar altera 
în mod inacceptabil caracterul sau 
înfăţişarea acestora;

Or. en

Amendamentul 223
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) clădiri protejate oficial ca făcând parte 
dintr-un complex desemnat ca atare sau 
datorită valorii lor arhitecturale sau istorice 
deosebite, dacă respectarea cerinţelor
minime de performanţă energetică ar altera 
în mod inacceptabil caracterul sau 
înfăţişarea acestora;

(a) clădiri protejate oficial ca făcând parte 
dintr-un complex desemnat ca atare sau 
datorită valorii lor arhitecturale sau istorice 
deosebite, în măsura în care respectarea 
unei anumite cerinţe minime de 
performanţă energetică ar altera în mod 
inacceptabil caracterul sau înfăţişarea 
acestora;

Or. en
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Justificare

Eficienţa energetică a unora din clădirile istorice poate fi îmbunătăţită fără efecte negative 
asupra caracterului clădirii.

Amendamentul 224
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 - litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau 
pentru alte activităţi cu caracter religios;

eliminat

Or. en

Amendamentul 225
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau 
pentru alte activităţi cu caracter religios;

eliminat

Or. fi

Justificare

Nu are sens să li se permită statelor membre să nu aplice cerinţele menţionate la alineatul (1) 
în cazul tuturor clădirilor utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru activităţi cu caracter 
religios, deoarece astfel ar putea fi incluse clădiri în care, din punct de vedere tehnic, ar fi 
posibilă aplicarea cerinţelor respective. Clădirile cu valoare istorică utilizate ca lăcaşuri de 
cult sau pentru activităţi religioase sunt incluse deja la litera (a).
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Amendamentul 226
Adam Gierek

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau 
pentru alte activităţi cu caracter religios;

(b) lăcaşuri de cult religios;

Or. pl

Justificare

Exprimarea este prea vagă şi lasă prea mult spaţiu de interpretare.  Casele de rugăciuni, 
centrele de pelerinaj, căminele pentru studenţi/elevi din cadrul instituţiilor de învăţământ 
confesional, casele parohiale şi chiar şcolile care oferă ore de educaţie religioasă sunt toate 
clădiri utilizate, printre altele, pentru activităţi religioase. Multe asemenea clădiri le oferă 
grupurilor religioase şi bisericilor posibilitatea de a câştiga bani prin închirierea unor spaţii 
pe o noapte sau pe perioade mai lungi, iar din acest punct de vedere derogarea nu pare 
justificată.

Amendamentul 227
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 - litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) construcţii provizorii prevăzute să fie 
utilizate o perioadă de doi ani sau mai 
puţin, platforme industriale, ateliere şi 
clădiri din domeniul agricol ce nu sunt 
utilizate ca locuinţe şi care prezintă o 
cerere redusă de energie şi clădiri 
nerezidenţiale din domeniul agricol 
utilizate de un sector reglementat printr-
un acord sectorial naţional în ceea ce 
priveşte performanţa energetică;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 228
Fiona Hall, Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 - litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) construcţii provizorii prevăzute să fie
utilizate o perioadă de doi ani sau mai 
puţin, platforme industriale, ateliere şi 
clădiri din domeniul agricol ce nu sunt 
utilizate ca locuinţe şi care prezintă o 
cerere redusă de energie şi clădiri 
nerezidenţiale din domeniul agricol 
utilizate de un sector reglementat printr-un 
acord sectorial naţional în ceea ce priveşte 
performanţa energetică;

(c) construcţii provizorii prevăzute să fie 
utilizate o perioadă de un an sau mai puţin, 
platforme industriale, ateliere şi clădiri din 
domeniul agricol ce nu sunt utilizate ca 
locuinţe şi care prezintă o cerere redusă de 
energie şi clădiri nerezidenţiale din 
domeniul agricol utilizate de un sector 
reglementat printr-un acord sectorial 
naţional în ceea ce priveşte performanţa 
energetică;

Or. en

Justificare

Nu ar trebui scutite de la respectarea standardelor minime privind eficienţa energetică decât 
clădirile strict temporare.

Amendamentul 229
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 - litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) construcţii provizorii prevăzute să fie 
utilizate o perioadă de doi ani sau mai 
puţin, platforme industriale, ateliere şi
clădiri din domeniul agricol ce nu sunt 
utilizate ca locuinţe şi care prezintă o 
cerere redusă de energie şi clădiri 
nerezidenţiale din domeniul agricol 
utilizate de un sector reglementat printr-un 
acord sectorial naţional în ceea ce priveşte 
performanţa energetică;

(c) construcţii provizorii prevăzute să fie 
utilizate o perioadă de cel mult un an, 
platforme industriale, ateliere şi clădiri din 
domeniul agricol ce nu sunt utilizate ca 
locuinţe şi care prezintă o cerere redusă de 
energie şi clădiri nerezidenţiale din 
domeniul agricol utilizate de un sector 
reglementat printr-un acord sectorial 
naţional în ceea ce priveşte performanţa 
energetică;
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Or. en

Justificare

 Nu ar trebui scutite de la respectarea criteriilor de performanţă energetică decât clădirile 
temporare, cu o perioadă de utilizare scurtă şi clar delimitată.

Amendamentul 230
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 - litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) clădiri rezidenţiale care sunt destinate 
a fi utilizate mai puţin de patru luni pe 
an;

eliminat

Or. en

Amendamentul 231
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 - litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) clădiri rezidenţiale care sunt destinate 
a fi utilizate mai puţin de patru luni pe 
an;

eliminat

Or. en

Justificare

Întrucât nu se poate exclude posibilitatea ca aceste patru luni să fie cuprinse în principalul 
sezon în care se utilizează sistemele de încălzire sau răcire, această dispoziţie este absolut 
contraproductivă.
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Amendamentul 232
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 - litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) clădiri rezidenţiale care sunt destinate 
a fi utilizate mai puţin de patru luni pe 
an;

eliminat

Or. en

Justificare

Această categorie de clădiri rezidenţiale consumă în multe cazuri o cantitate mare de 
energie.

Amendamentul 233
Adam Gierek

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) clădirile rezidenţiale construite 
înainte de 1980, până când fac obiectul 
unei renovări majore.

Or. pl

Justificare

În Polonia, o mare parte a locuinţelor construite de autorităţile locale (în unele cazuri chiar 
majoritatea acestora) datează dinainte de 1980. Necesitatea eliberării de certificate de 
performanţă energetică pentru asemenea clădiri, fără a ţine seama de planurile de renovare, 
generează costuri semnificative pentru autorităţile locale şi complică gestionarea spaţiilor 
din aceste clădiri. Astfel, autorităţile locale ar întâmpina dificultăţi în a-şi îndeplini obligaţia 
legală de respectare a nevoilor locale în privinţa locuinţelor.
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Amendamentul 234
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând cu 30 iunie 2014, statele 
membre nu acordă stimulente pentru 
construcţia sau renovarea clădirilor sau a 
părţilor acestora care nu respectă un nivel 
al cerinţelor minime de performanţă 
energetică echivalent cu rezultatele 
calculului menţionat la articolul 5 
alineatul (2).

eliminat

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei, potrivit căreia statele membre ar fi obligate să îşi alinieze cel târziu 
până în 2017 cerinţele minime privind performanţa energetică globală a clădirilor cu 
„nivelurile optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de performanţă 
energetică” calculate pe baza metodologiei uniforme obligatorii, constituie o încălcare a 
principiului subsidiarităţii.

Nu par să existe motive pentru care statele membre nu ar putea atinge într-o măsură 
suficientă obiectivul urmărit prin reformarea directivei privind clădirile (îmbunătăţirea 
performanţei energetice a clădirilor). 

Amendamentul 235
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând cu 30 iunie 2014, statele 
membre nu acordă stimulente pentru 
construcţia sau renovarea clădirilor sau a 
părţilor acestora care nu respectă un nivel 
al cerinţelor minime de performanţă 
energetică echivalent cu rezultatele 
calculului menţionat la articolul 5 

eliminat
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alineatul (2).

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei ar însemna că, de la mijlocul anului 2014 încolo, nu s-ar mai putea 
acorda finanţări pentru modificările constructive necesare, de exemplu pentru a transforma o 
clădire în clădire „fără bariere”. Ţinând seama în special de îmbătrânirea populaţiei, o 
asemenea cerinţă nu ar fi nici durabilă, nici proporţională. 

Amendamentul 236
Fiona Hall, Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând cu 30 iunie 2014, statele 
membre nu acordă stimulente pentru 
construcţia sau renovarea clădirilor sau a 
părţilor acestora care nu respectă un nivel 
al cerinţelor minime de performanţă 
energetică echivalent cu rezultatele 
calculului menţionat la articolul 5 
alineatul (2).

(3) Statele membre nu acordă stimulente 
pentru construcţia sau renovarea clădirilor 
sau a părţilor acestora care nu respectă un 
nivel al cerinţelor minime de performanţă 
energetică echivalent cu rezultatele 
calculului menţionat la articolul 5 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 237
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând cu 30 iunie 2014, statele 
membre nu acordă stimulente pentru 
construcţia sau renovarea clădirilor sau a 
părţilor acestora care nu respectă un nivel 
al cerinţelor minime de performanţă 
energetică menţionate la articolul 5 

(3) Începând cu 30 iunie 2011, statele 
membre acordă stimulente numai pentru 
construcţia sau renovarea clădirilor sau a 
părţilor acestora care respectă un nivel al 
cerinţelor minime de performanţă 
energetică cel puţin echivalent cu 
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alineatul (2). rezultatele calculului menţionat la 
articolul 5 sau 9.

Or. en

Amendamentul 238
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând cu 30 iunie 2014, statele 
membre nu acordă stimulente pentru 
construcţia sau renovarea clădirilor sau a 
părţilor acestora care nu respectă un nivel 
al cerinţelor minime de performanţă 
energetică echivalent cu rezultatele 
calculului menţionat la articolul 5 
alineatul (2).

(3) Începând cu 30 iunie 2011, statele 
membre nu acordă stimulente pentru 
construcţia sau renovarea clădirilor sau a 
părţilor acestora care nu respectă un nivel 
al cerinţelor minime de performanţă 
energetică echivalent cu rezultatele 
calculului menţionat la articolul 5 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 239
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând cu 30 iunie 2014, statele 
membre nu acordă stimulente pentru 
construcţia sau renovarea clădirilor sau a 
părţilor acestora care nu respectă un nivel 
al cerinţelor minime de performanţă 
energetică echivalent cu rezultatele 
calculului menţionat la articolul 5 
alineatul (2).

(3) Începând cu 30 iunie 2014, statele 
membre nu acordă stimulente pentru 
construcţia sau renovarea din punct de 
vedere energetic a clădirilor sau a părţilor 
acestora care nu respectă un nivel al 
cerinţelor minime de performanţă 
energetică echivalent cu rezultatele 
calculului menţionat la articolul 5 
alineatul (2).

Or. de
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Justificare

Conform propunerii, sprijinul pentru măsurile de renovare ar putea fi acordat doar dacă 
măsurile respective sunt luate în vederea îndeplinirii standardelor de eficienţă energetică. 
Acest lucru ar afecta serios eforturile depuse pentru atingerea altor obiective legitime, 
precum adaptarea clădirilor existente în funcţie de nevoile unei populaţii în curs de 
îmbătrânire.  Proprietarii publici sau privaţi care doresc să renoveze clădiri nu vor putea 
respecta noua cerinţă şi, ca urmare, vor renunţa să efectueze lucrările de renovare necesare.

Amendamentul 240
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând cu 30 iunie 2014, statele 
membre nu acordă stimulente pentru 
construcţia sau renovarea clădirilor sau a 
părţilor acestora care nu respectă un nivel 
al cerinţelor minime de performanţă 
energetică echivalent cu rezultatele 
calculului menţionat la articolul 5 
alineatul (2).

(3) Începând cu 30 iunie 2014, statele 
membre nu acordă stimulente pentru 
construcţia clădirilor noi sau a părţilor 
acestora care nu respectă un nivel al 
cerinţelor minime de performanţă 
energetică echivalent cu rezultatele 
calculului menţionat la articolul 5 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Stimulentele pentru renovare ar trebui menţinute, întrucât acestea reprezintă domeniul în 
care există cel mai mare potenţial de îmbunătăţire a eficienţei.

Amendamentul 241
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Începând cu 30 iunie 2017, atunci 
când statele membre îşi revizuiesc 
cerinţele minime de performanţă 

eliminat
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energetică stabilite în conformitate cu 
alineatul (1), acestea se asigură că 
respectivele cerinţe ating nivelul care 
rezultă din calculul menţionat la 
articolul 5 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei, potrivit căreia statele membre ar fi obligate să îşi alinieze cel târziu 
până în 2017 cerinţele minime privind performanţa energetică globală a clădirilor cu 
„nivelurile optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de performanţă 
energetică” calculate pe baza metodologiei uniforme obligatorii, constituie o încălcare a 
principiului subsidiarităţii.

Nu par să existe motive pentru care statele membre nu ar putea atinge într-o măsură 
suficientă obiectivul urmărit prin reformarea directivei privind clădirile (îmbunătăţirea 
performanţei energetice a clădirilor).

Amendamentul 242
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Începând cu 30 iunie 2017, atunci 
când statele membre îşi revizuiesc
cerinţele minime de performanţă energetică 
stabilite în conformitate cu alineatul (1), 
acestea se asigură că respectivele cerinţe 
ating nivelul care rezultă din calculul 
menţionat la articolul 5 alineatul (2).

(4) Statele membre se asigură că cerinţele 
minime de performanţă energetică stabilite 
în conformitate cu alineatul (1) sunt
calculate la un nivel optim din punct de 
vedere al costurilor, respectându-se 
cerinţele stabilite la articolul 5.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 243
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Începând cu 30 iunie 2017, atunci 
când statele membre îşi revizuiesc
cerinţele minime de performanţă energetică
stabilite în conformitate cu alineatul (1), 
acestea se asigură că respectivele cerinţe 
ating nivelul care rezultă din calculul 
menţionat la articolul 5 alineatul (2).

(4) Până la 30 iunie 2013, statele membre 
îşi stabilesc cerinţele minime de 
performanţă energetică în conformitate cu 
alineatul (1) al prezentului articol şi cu 
articolul 5.

Or. en

Amendamentul 244
Fiona Hall, Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Începând cu 30 iunie 2017, atunci 
când statele membre îşi revizuiesc 
cerinţele minime de performanţă energetică 
stabilite în conformitate cu alineatul (1), 
acestea se asigură că respectivele cerinţe 
ating nivelul care rezultă din calculul 
menţionat la articolul 5 alineatul (2).

(4) Până la 30 iunie 2014, statele membre 
îşi revizuiesc cerinţele minime de 
performanţă energetică stabilite în 
conformitate cu alineatul (1) şi se asigură 
că respectivele cerinţe ating nivelul care 
rezultă din calculul menţionat la articolul 5 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Această modificare corespunde articolului 9 şi este conformă cu întreaga procedură 
referitoare a rentabilităţii.
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Amendamentul 245
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Începând cu 30 iunie 2017, atunci 
când statele membre îşi revizuiesc 
cerinţele minime de performanţă energetică 
stabilite în conformitate cu alineatul (1), 
acestea se asigură că respectivele cerinţe 
ating nivelul care rezultă din calculul 
menţionat la articolul 5 alineatul (2).

(4) Începând cu 30 iunie 2014, statele 
membre îşi revizuiesc cerinţele minime de 
performanţă energetică stabilite în 
conformitate cu alineatul (1) şi se asigură 
că respectivele cerinţe ating nivelul care 
rezultă din calculul menţionat la articolul 5 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 246
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre pun la dispoziţie 
subvenţii şi consultanţă tehnică pentru 
anumite programe de adaptare la 
eficienţa energetică a clădirilor sau 
centrelor istorice. 

Or. en

Amendamentul 247
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Sistemele de producţie de energie şi 
măsurile de izolare situate în centrele 
istorice fac obiectul unor evaluări a 



PE421.132v02-00 24/111 AM\772875RO.doc

RO

impactului vizual.

Or. en

Amendamentul 248
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2010, Comisia 
stabileşte o metodologie comparativă de 
calcul al nivelurilor optime, din punctul de 
vedere al costurilor, ale cerinţelor minime
de performanţă energetică a clădirilor sau a 
părţilor acestora. Această metodologie 
comparativă face distincţie între clădirile 
noi şi cele deja existente, precum şi între 
diverse categorii de clădiri.

(1) Până la 31 decembrie 2010, Comisia 
stabileşte o metodologie comparativă de 
calcul al nivelurilor optime, din punctul de 
vedere al costurilor, ale cerinţelor de 
performanţă energetică a clădirilor sau a 
părţilor acestora. Această metodologie 
comparativă face distincţie între clădirile 
noi şi cele deja existente, precum şi între 
diverse categorii de clădiri.

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 19 alineatul (2).

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 19 alineatul (2).

(2) Statele membre calculează nivelurile 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerinţelor minime de performanţă
energetică utilizând metodologia 
comparativă stabilită în conformitate cu 
alineatul (1) şi parametri pertinenţi, precum 
condiţiile climatice, şi compară rezultatele 
acestui calcul cu cerinţele minime de 
performanţă energetică pe care le-au 
prevăzut.

(2) Statele membre calculează nivelurile 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerinţelor de performanţă energetică 
utilizând metodologia comparativă stabilită 
în conformitate cu alineatul (1) şi parametri 
pertinenţi, precum condiţiile climatice, şi 
compară rezultatele acestui calcul cu 
cerinţele minime de performanţă energetică 
pe care le-au prevăzut.

Statele membre raportează Comisiei toate 
datele de intrare şi ipotezele utilizate 
pentru calculele menţionate, precum şi 
toate rezultatele acestora. Raportul poate fi 
inclus în Planurile naţionale de acţiune 
pentru eficienţă energetică menţionate la 
articolul 21 alineatul (2) din Directiva 
2006/32/CE. Statele membre transmit 

Statele membre raportează Comisiei toate 
datele de intrare şi ipotezele utilizate 
pentru calculele menţionate, precum şi 
toate rezultatele acestora. Raportul poate fi 
inclus în Planurile naţionale de acţiune 
pentru eficienţă energetică menţionate la 
articolul 21 alineatul (2) din Directiva 
2006/32/CE. Statele membre transmit 
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Comisiei rapoartele menţionate la fiecare 
trei ani. Primul raport se transmite până cel 
târziu la 30 iunie 2011.

Comisiei rapoartele menţionate la fiecare 
trei ani. Primul raport se transmite până cel 
târziu la 30 iunie 2011.

(3) Comisia publică un raport privind
progresele înregistrate de statele membre în 
ceea ce priveşte atingerea nivelurilor 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerinţelor minime de performanţă 
energetică.

(3) Comisia publică un raport privind 
progresele înregistrate de statele membre în 
ceea ce priveşte atingerea nivelurilor 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerinţelor de performanţă energetică.

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei, potrivit căreia statele membre ar fi obligate să îşi alinieze cel târziu 
până în 2017 cerinţele minime privind performanţa energetică globală a clădirilor cu 
„nivelurile optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerinţelor minime de performanţă 
energetică” calculate pe baza metodologiei uniforme obligatorii, constituie o încălcare a 
principiului subsidiarităţii.

Nu par să existe motive pentru care statele membre nu ar putea atinge într-o măsură 
suficientă obiectivul urmărit prin reformarea directivei privind clădirile (îmbunătăţirea 
performanţei energetice a clădirilor).

Amendamentul 249
Hannes Swoboda

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2010, Comisia 
stabileşte o metodologie comparativă de 
calcul al nivelurilor optime, din punctul de 
vedere al costurilor, ale cerinţelor minime 
de performanţă energetică a clădirilor sau a 
părţilor acestora. Această metodologie 
comparativă face distincţie între clădirile 
noi şi cele deja existente, precum şi între 
diverse categorii de clădiri.

(1) Statele membre pun în aplicare o 
metodologie comparativă de calcul al 
nivelurilor optime, din punctul de vedere al 
costurilor, ale cerinţelor minime de 
performanţă energetică a clădirilor sau a 
părţilor acestora, în conformitate cu 
cadrul general stabilit în anexa IIIa.
Metodologia pentru calcularea nivelurilor 
optime din punctul de vedere al costurilor 
ale cerinţelor minime de performanţă 
energetică pentru clădiri sau părţi ale 
acestora include standardele europene 
relevante.
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Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 19 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Cerinţele actuale privind elaborarea metodologiei respective până la 31 decembrie 2010 nu 
par să fie adecvate, întrucât directiva ar trebui să intre deja în vigoare la 31 decembrie 2010. 
Această metodologie destinată atingerii unor niveluri optime din punctul de vedere al 
costurilor ar trebui determinată înainte de adoptarea directivei de către Consiliu şi 
Parlament. Această metodologie trebuie să utilizeze standarde europene existente (CEN).

Amendamentul 250
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2010, Comisia 
stabileşte o metodologie comparativă de 
calcul al nivelurilor optime, din punctul de 
vedere al costurilor, ale cerinţelor minime 
de performanţă energetică a clădirilor sau a 
părţilor acestora. Această metodologie 
comparativă face distincţie între clădirile 
noi şi cele deja existente, precum şi între 
diverse categorii de clădiri.

(1) Statele membre pun în aplicare o 
metodologie armonizată de calcul al 
nivelurilor optime, din punctul de vedere al 
costurilor, ale cerinţelor minime de 
performanţă energetică a clădirilor sau a 
părţilor acestora în conformitate cu cadrul 
general stabilit în anexa IIIa.
Metodologia pentru calcularea nivelurilor 
optime din punctul de vedere al costurilor 
ale cerinţelor minime de performanţă 
energetică pentru clădiri sau părţi ale 
acestora include standardele europene 
relevante.

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 19 alineatul (2).

Or. en
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Justificare

Cerinţele actuale privind elaborarea metodologiei respective până la 31 decembrie 2010 nu 
par să fie adecvate, întrucât directiva ar trebui să intre deja în vigoare la 31 decembrie 2010. 
Această metodologie destinată atingerii unor niveluri optime din punctul de vedere al 
costurilor ar trebui determinată înainte de adoptarea directivei de către Consiliu şi 
Parlament. Această metodologie trebuie să utilizeze standarde europene existente (CEN).

Amendamentul 251
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2010, Comisia 
stabileşte o metodologie comparativă de 
calcul al nivelurilor optime, din punctul de 
vedere al costurilor, ale cerinţelor minime 
de performanţă energetică a clădirilor sau a 
părţilor acestora. Această metodologie 
comparativă face distincţie între clădirile
noi şi cele deja existente, precum şi între 
diverse categorii de clădiri.

(1) Până la 31 decembrie 2010, Comisia 
stabileşte orientări pentru calculul
nivelurilor optime, din punctul de vedere al 
costurilor, ale cerinţelor minime de 
performanţă energetică a clădirilor sau a 
părţilor acestora. Aceste orientări fac
distincţie între clădirile noi şi cele deja 
existente, precum şi între diverse categorii 
de clădiri.

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 19 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Unele state membre deţin deja metode de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere 
al costurilor, ale cerinţelor minime. Pentru aceste state membre, introducerea unei 
metodologii comparative uniforme ar crea o sarcină administrativă semnificativă dacă 
metoda lor de calcul actuală ar trebui aliniată cu metodologia comparativă impusă ulterior 
de Comisie. Astfel, valoarea adăugată a unei abordări armonizate a îmbunătăţirii eficienţei 
energetice este îndoielnică.
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Amendamentul 252
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2010, Comisia 
stabileşte o metodologie comparativă de 
calcul al nivelurilor optime, din punctul de 
vedere al costurilor, ale cerinţelor minime 
de performanţă energetică a clădirilor sau a 
părţilor acestora. Această metodologie 
comparativă face distincţie între clădirile 
noi şi cele deja existente, precum şi între
diverse categorii de clădiri.

(1) Până la 31 decembrie 2010, statele 
membre stabilesc o metodologie 
comparativă de calcul al nivelurilor 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerinţelor minime de performanţă 
energetică a clădirilor sau a părţilor 
acestora. Această metodologie comparativă 
face distincţie între clădirile noi şi cele deja 
existente, între diverse categorii de clădiri,
precum şi între clădirile utilizate de 
proprietari şi cele închiriate.

Or. de

Justificare

Principiul subsidiarităţii trebuie respectat. În plus, trebuie să se ţină seama de spaţiile 
închiriate, deoarece tratarea acestora în acelaşi mod ar putea chiar împiedica implementarea 
unor măsuri de economisire a energiei, ceea ce nu este în spiritul directivei.

Amendamentul 253
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2010, Comisia 
stabileşte o metodologie comparativă de 
calcul al nivelurilor optime, din punctul de 
vedere al costurilor, ale cerinţelor minime 
de performanţă energetică a clădirilor sau a 
părţilor acestora. Această metodologie 
comparativă face distincţie între clădirile 
noi şi cele deja existente, precum şi între 
diverse categorii de clădiri.

(1) Până la 31 decembrie 2009, Comisia 
stabileşte o metodologie comună de calcul 
al nivelurilor optime, din punctul de vedere 
al costurilor, ale cerinţelor minime de 
performanţă energetică a clădirilor sau a 
părţilor acestora. Această metodologie 
comparativă face distincţie între clădirile 
noi şi cele deja existente, precum şi între 
diverse categorii de clădiri şi zone 
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climatice.

Or. en

Amendamentul 254
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2010, Comisia 
stabileşte o metodologie comparativă de 
calcul al nivelurilor optime, din punctul de 
vedere al costurilor, ale cerinţelor minime 
de performanţă energetică a clădirilor sau a 
părţilor acestora. Această metodologie 
comparativă face distincţie între clădirile 
noi şi cele deja existente, precum şi între 
diverse categorii de clădiri.

(1) Până la 30 iunie 2010, Comisia 
stabileşte o metodologie unică de calcul al 
nivelurilor optime, din punctul de vedere al 
costurilor, ale cerinţelor minime de 
performanţă energetică a clădirilor sau a 
părţilor acestora. Această metodologie face 
distincţie între clădirile noi şi cele deja 
existente, precum şi între diverse categorii 
de clădiri.

Or. en

Justificare

Pentru a beneficia de tehnologiile moderne și pentru a le menține sau introduce în economiile 
de scară, directiva privind performanța energetică a clădirilor (directiva EPBD) are nevoie 
de un temei juridic dublu. Prezenta directivă EPBD permite existența unor piețe individuale 
în Europa, în care diferitele metode de calcul și cerințele privind inspecțiile împiedică 
producătorii să comercializeze produse care respectă legislația, pe teritoriul Uniunii 
Europene. Prin urmare, este necesar să se introducă la nivel european o metodă de calcul 
unică, cu variabile obiective care să ia în considerare diferențele climatice regionale, pe baza 
unei abordări axate pe piața unică (articolul 95).
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Amendamentul 255
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 19 alineatul (2).

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 21 alineatul (2).
Înainte de adoptarea unor măsuri 
suplimentare, sunt consultate organismele 
din sectorul public şi alte părţi interesate.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 256
Giles Chichester

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 19 alineatul (2).

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 21 alineatul (2). 
Înainte de adoptarea unor măsuri 
suplimentare, sunt consultate părţile 
interesate.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 257
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 - paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La definirea acestor măsuri, Comisia 
consultă alte părţi interesate relevante.

Or. en

Justificare

La stabilirea acestei metodologii, pentru asigurarea transparenţei, este crucială consultarea 
părţilor interesate de către Comisie.

Amendamentul 258
Angelika Niebler

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre calculează nivelurile 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerinţelor minime de performanţă 
energetică utilizând metodologia 
comparativă stabilită în conformitate cu
alineatul (1) şi parametri pertinenţi, precum 
condiţiile climatice, şi compară rezultatele 
acestui calcul cu cerinţele minime de 
performanţă energetică pe care le-au 
prevăzut.

(2) Statele membre calculează nivelurile 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerinţelor minime de performanţă 
energetică ţinând seama de orientările 
menţionate la alineatul (1) şi de parametri 
pertinenţi, precum condiţiile climatice, şi 
compară rezultatele acestui calcul cu 
cerinţele minime de performanţă energetică 
pe care le-au prevăzut.
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Statele membre raportează Comisiei toate 
datele de intrare şi ipotezele utilizate
pentru calculele menţionate, precum şi 
toate rezultatele acestora. Raportul poate 
fi inclus în Planurile naţionale de acţiune 
pentru eficienţă energetică menţionate la 
articolul 21 alineatul (2) din Directiva 
2006/32/CE. Statele membre transmit 
Comisiei rapoartele menţionate la fiecare 
trei ani. Primul raport se transmite până cel 
târziu la 30 iunie 2011.

Statele membre raportează Comisiei
metoda de calcul folosită, rezultatele şi
toate datele de intrare şi ipotezele utilizate.
Raportul poate fi inclus în Planurile 
naţionale de acţiune pentru eficienţă 
energetică menţionate la articolul 21 
alineatul (2) din Directiva 2006/32/CE.
Statele membre transmit Comisiei 
rapoartele menţionate la fiecare trei ani.
Primul raport se transmite până cel târziu la 
30 iunie 2011.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 259
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre calculează nivelurile 
optime, din punctul de vedere al 
costurilor, ale cerinţelor minime de 
performanţă energetică utilizând
metodologia comparativă stabilită în 
conformitate cu alineatul (1) şi parametri 
pertinenţi, precum condiţiile climatice, şi 
compară rezultatele acestui calcul cu 
cerinţele minime de performanţă 
energetică pe care le-au prevăzut.

(2) Până la 30 iunie 2011, statele membre
adoptă şi pun în aplicare metodologia 
comparativă stabilită în conformitate cu 
alineatul (1).

Or. en
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Amendamentul 260
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre calculează nivelurile 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerinţelor minime de performanţă 
energetică utilizând metodologia 
comparativă stabilită în conformitate cu 
alineatul (1) şi parametri pertinenţi, precum 
condiţiile climatice, şi compară rezultatele 
acestui calcul cu cerinţele minime de 
performanţă energetică pe care le-au 
prevăzut.

(2) Statele membre calculează nivelurile 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerinţelor minime de performanţă 
energetică utilizând metodologia 
comparativă stabilită în conformitate cu 
alineatul (1) şi parametri pertinenţi la nivel 
naţional şi regional, conveniţi de comun 
acord de către două sau mai multe state 
membre, precum condiţiile climatice, şi 
compară rezultatele acestui calcul cu 
cerinţele minime de performanţă energetică 
pe care le-au prevăzut.

Or. de

Justificare

Principiul subsidiarităţii ar trebui respectat. În plus, nu trebuie exclusă posibilitatea că două 
sau mai multe state membre ar putea ajunge la un acord în privinţa unor parametri comuni.

Amendamentul 261
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre calculează nivelurile 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerinţelor minime de performanţă 
energetică utilizând metodologia 
comparativă stabilită în conformitate cu 
alineatul (1) şi parametri pertinenţi, precum 
condiţiile climatice, şi compară rezultatele 
acestui calcul cu cerinţele minime de 

(2) Statele membre calculează nivelurile 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerinţelor minime de performanţă 
energetică utilizând metodologia unică 
stabilită în conformitate cu alineatul (1) şi 
parametri pertinenţi, precum condiţiile 
climatice, şi compară rezultatele acestui 
calcul cu cerinţele minime de performanţă 
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performanţă energetică pe care le-au 
prevăzut.

energetică pe care le-au prevăzut.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 262
Peter Liese

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre calculează nivelurile 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerinţelor minime de performanţă 
energetică utilizând metodologia
comparativă stabilită în conformitate cu 
alineatul (1) şi parametri pertinenţi, 
precum condiţiile climatice, şi compară 
rezultatele acestui calcul cu cerinţele 
minime de performanţă energetică pe care 
le-au prevăzut.

(2) Statele membre calculează nivelurile 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerinţelor minime de performanţă 
energetică utilizând metodologia unică
stabilită în conformitate cu alineatul (1).
Statele membre respectă cerinţele privind 
iluminatul stabilite în standardele CEN 
europene EU 12464-1 şi EN 15193.

Or. en
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Amendamentul 263
Fiona Hall, Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre raportează Comisiei toate 
datele de intrare şi ipotezele utilizate 
pentru calculele menţionate, precum şi 
toate rezultatele acestora. Raportul poate fi 
inclus în Planurile naţionale de acţiune 
pentru eficienţă energetică menţionate la 
articolul 14 alineatul (2) din Directiva 
2006/32/CE. Statele membre transmit 
Comisiei rapoartele menţionate la fiecare 
trei ani. Primul raport se transmite până cel 
târziu la 30 iunie 2011.

Statele membre raportează Comisiei toate 
datele de intrare şi ipotezele utilizate 
pentru calculele menţionate, precum şi 
toate rezultatele acestora. Raportul este
inclus în Planurile naţionale de acţiune 
pentru eficienţă energetică menţionate la
articolul 14 alineatul (2) din Directiva 
2006/32/CE. Statele membre transmit 
Comisiei rapoartele menţionate la fiecare 
trei ani. Primul raport se transmite până cel 
târziu la 30 iunie 2011.

Or. en

Amendamentul 264
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia publică un raport privind 
progresele înregistrate de statele membre în 
ceea ce priveşte atingerea nivelurilor 
optime, din punctul de vedere al 
costurilor, ale cerinţelor minime de 
performanţă energetică.

(3) Comisia publică un raport privind 
progresele înregistrate de statele membre în 
ceea ce priveşte punerea în aplicare a 
prezentului articol.

Or. en
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Amendamentul 265
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia publică un raport privind 
progresele înregistrate de statele membre în 
ceea ce priveşte atingerea nivelurilor 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerinţelor minime de performanţă 
energetică.

(3) Comisia publică un raport privind 
progresele înregistrate de statele membre în 
ceea ce priveşte atingerea nivelurilor 
optime, din punctul de vedere al costurilor, 
ale cerinţelor minime de performanţă 
energetică, inclusiv toate datele de intrare 
şi ipotezele prezentate de statele membre.

Or. en

Amendamentul 266
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că noile clădiri îndeplinesc 
cerinţele minime de performanţă energetică 
stabilite în conformitate cu articolul 4.

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că noile clădiri îndeplinesc 
cerinţele de performanţă energetică 
stabilite în conformitate cu articolele 4 şi 
9.

Pentru clădirile noi, statele membre se 
asigură că, înainte de începerea lucrărilor 
de construcţie, se studiază şi se ia în 
considerare fezabilitatea, din punct de 
vedere tehnic, economic şi al mediului 
înconjurător, a următoarelor sisteme 
alternative:
(a) sisteme descentralizate de alimentare 
cu energie bazate pe surse regenerabile de 
energie;
(b) cogenerare;
(c) sisteme de încălzire sau de răcire de 
cartier sau de bloc, dacă există;
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(d) pompe de căldură.
(2) Statele membre se asigură că analiza 
sistemelor alternative menţionate la 
alineatul (1) este dovedită prin 
documente, într-un mod transparent, în 
cererea de autorizaţie de construcţie sau 
pentru autorizarea finală a lucrărilor de 
construcţie a clădirii.

Or. en

Justificare

Aceste cerinţe, care ar spori povara administrativă a statelor membre, nu ar aduce multe 
îmbunătăţiri şi ar întârzia construirea de clădiri noi eficiente din punctul de vedere al 
energiei.

Amendamentul 267
Fiona Hall, Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că noile clădiri îndeplinesc 
cerinţele minime de performanţă energetică 
stabilite în conformitate cu articolul 4.

(1) Statele membre stabilesc priorităţi 
pentru eficienţa energetică şi iau măsurile 
necesare pentru a asigura că noile clădiri 
îndeplinesc cerinţele minime de 
performanţă energetică stabilite în 
conformitate cu articolul 4.

Or. en

Amendamentul 268
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare (1) Statele membre iau măsurile necesare 
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pentru a asigura că noile clădiri îndeplinesc 
cerinţele minime de performanţă energetică 
stabilite în conformitate cu articolul 4.

pentru a asigura că noile clădiri îndeplinesc 
cerinţele minime de performanţă energetică 
stabilite în conformitate cu articolul 4 şi că, 
progresiv, toate clădirile noi sunt 
construite în conformitate cu articolul 9.

Or. en

Justificare

Construirea tuturor noilor clădiri astfel încât atât emisiile de dioxid de carbon, cât și 
consumul de energie primară, să fie reduse sau egale cu zero, va contribui la accelerarea 
performanţei energetice eficiente a clădirilor.

Amendamentul 269
Fiona Hall, Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru clădirile noi, statele membre se 
asigură că, înainte de începerea lucrărilor 
de construcţie, se studiază şi se ia în 
considerare fezabilitatea, din punct de 
vedere tehnic, economic şi al mediului 
înconjurător, a următoarelor sisteme 
alternative:

Statele membre se asigură, de asemenea,
că înainte de începerea lucrărilor de 
construcţie la noile clădiri, se studiază şi 
se iau în considerare următoarele sisteme 
alternative:

Or. en

Amendamentul 270
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru clădirile noi, statele membre se 
asigură că, înainte de începerea lucrărilor 
de construcţie, se studiază şi se ia în 
considerare fezabilitatea, din punct de 

Pentru clădirile noi, indiferent de 
dimensiunea acestora, statele membre se 
asigură că, înainte de începerea lucrărilor 
de construcţie, se studiază şi se ia în 
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vedere tehnic, economic şi al mediului 
înconjurător, a următoarelor sisteme 
alternative:

considerare fezabilitatea, din punct de 
vedere tehnic, economic şi al mediului 
înconjurător, a următoarelor sisteme 
alternative:

Or. en

Amendamentul 271
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru clădirile noi, statele membre se 
asigură că, înainte de începerea lucrărilor 
de construcţie, se studiază şi se ia în 
considerare fezabilitatea, din punct de 
vedere tehnic, economic şi al mediului 
înconjurător, a următoarelor sisteme 
alternative:

Pentru clădirile noi, statele membre se 
asigură că, înainte de începerea lucrărilor 
de construcţie, se studiază şi se ia în 
considerare fezabilitatea, din punct de 
vedere tehnic, economic şi al mediului 
înconjurător, a sistemelor alternative, care 
includ, printre altele, următoarele:

Or. en

Amendamentul 272
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru clădirile noi, statele membre se 
asigură că, înainte de începerea lucrărilor 
de construcţie, se studiază şi se ia în 
considerare fezabilitatea, din punct de 
vedere tehnic, economic şi al mediului 
înconjurător, a următoarelor sisteme 
alternative:

Pentru clădirile noi cu o suprafaţă utilă 
totală mai mare de 250 de metri pătraţi, 
statele membre se asigură că, înainte de 
începerea lucrărilor de construcţie, se 
studiază şi se ia în considerare 
fezabilitatea, din punct de vedere tehnic, 
economic şi al mediului înconjurător, a 
următoarelor sisteme alternative:

Or. en
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Justificare

Eliminarea completă a derogării pentru clădirile mici va face aproape imposibilă 
conformarea autorităţilor locale, dată fiind actuala capacitate financiară şi tehnică a 
acestora. Prin urmare, se oferă un compromis.

Amendamentul 273
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru clădirile noi, statele membre se 
asigură că, înainte de începerea lucrărilor 
de construcţie, se studiază şi se ia în 
considerare fezabilitatea, din punct de 
vedere tehnic, economic şi al mediului 
înconjurător, a următoarelor sisteme
alternative:

(1) Pentru clădirile noi, statele membre se 
asigură că, înainte de începerea lucrărilor 
de construcţie, se studiază şi se ia în
considerare fezabilitatea, din punct de 
vedere tehnic, economic şi al mediului 
înconjurător, a sistemelor alternative de 
înaltă eficienţă, pe baza principiului 
potrivit căruia mai întâi se asigură că 
necesităţile energetice de încălzire şi 
răcire sunt reduse la minim. Aceste
sisteme alternative pot include,  
următoarele, fără a se limita la acestea:

Or. en

Justificare

Este important să se realizeze deplinul potenţial al sistemelor de alimentare cu energie 
alternativă din clădiri, deoarece construirea de noi clădiri va dura mulţi ani. Totuşi, pentru o 
bună alocare a resurselor, trebuie mai întâi să se asigure că

(1) cererea de energie este redusă cât mai mult posibil și pe baza aceloraşi criterii de 
rentabilitate (NB: Acest principiu ar trebui întotdeauna aplicat înainte de stabilirea 
necesităţilor în ceea ce priveşte alimentarea cu energie), şi 

(2) sunt stabilite cerinţele privind eficienţa ridicată, în conformitate cu directiva privind 
energiile regenerabile, recent adoptată.
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Amendamentul 274
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru clădirile noi, statele membre se 
asigură că, înainte de începerea lucrărilor 
de construcţie, se studiază şi se ia în 
considerare fezabilitatea, din punct de 
vedere tehnic, economic şi al mediului 
înconjurător, a următoarelor sisteme 
alternative:

Pentru clădirile noi, statele membre impun 
utilizarea unor niveluri minime ale 
energiei locale provenite din surse 
regenerabile şi se asigură că, înainte de 
începerea lucrărilor de construcţie, se 
studiază şi se ia în considerare 
fezabilitatea, din punct de vedere tehnic, 
economic şi al mediului înconjurător, a 
următoarelor sisteme alternative:

Or. en

Justificare

Această propunere este în conformitate cu noua directivă privind energia regenerabilă.

Amendamentul 275
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru clădirile noi, statele membre se 
asigură că, înainte de începerea lucrărilor 
de construcţie, se studiază şi se ia în 
considerare fezabilitatea, din punct de 
vedere tehnic, economic şi al mediului 
înconjurător, a următoarelor sisteme
alternative:

Pentru clădirile noi, statele membre se 
asigură că, înainte de începerea lucrărilor 
de construcţie, se studiază şi se ia în 
considerare fezabilitatea şi 
funcţionalitatea, din punct de vedere 
tehnic, economic şi al mediului 
înconjurător, ale următoarelor tehnici de 
construcţie alternative:

Or. it
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Justificare

Scopul prezentei directive este de a asigura şi oferi stimulente pentru eficienţa energetică a 
clădirilor, fără restricţii de ordin tehnic.

Amendamentul 276
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sisteme descentralizate de alimentare cu 
energie bazate pe surse regenerabile de 
energie;

(a) sisteme descentralizate de alimentare cu 
energie bazate pe energie din surse 
regenerabile;

Or. en

Amendamentul 277
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sisteme descentralizate de alimentare 
cu energie bazate pe surse regenerabile de 
energie;

(a) sisteme tehnice bazate pe surse 
regenerabile de energie;

Or. it

Justificare

Scopul prezentei directive este de a asigura şi oferi stimulente pentru eficienţa energetică a 
clădirilor, fără restricţii de ordin tehnic.
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Amendamentul 278
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cogenerare; (b) cogenerare şi micro-cogenerare;

Or. it

Justificare

Comisia sugerează utilizarea sistemelor de cogenerare în cazul clădirilor noi, dar nu 
menţionează utilizarea acestor sisteme în clădirile existente. Cu toate acestea, micro-
cogenerarea, ca mijloc de îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirilor individuale, ar 
putea fi o modalitate eficace de atingere a obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2 şi a 
cantităţii de electricitate absorbită din reţea.

Amendamentul 279
Fiona Hall, Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sisteme de încălzire sau de răcire de 
cartier sau de bloc, dacă există;

(c) sisteme de încălzire şi de răcire urbane 
sau colective, dacă sunt disponibile, în 
special cele bazate total sau parţial pe 
energii regenerabile;

Or. en
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Amendamentul 280
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sisteme de protecţie împotriva 
soarelui, care permit reducerea nevoii de 
utilizare a sistemelor de răcire;

Or. fi

Amendamentul 281
Fiona Hall, Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pompe de căldură. (d) pompe de căldură în sensul definiţiei 
din Directiva …/…/CE privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile.

Or. en

Amendamentul 282
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pompe de căldură. (d) pompe de căldură care sunt conforme 
cu factorii de performanţă sezonieră şi 
criteriile stabilite în Directiva 2009/.../CE 
privind promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile.

Or. de
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Justificare

Acest amendament are ca scop asigurarea consecvenţei cu directiva privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile.

Amendamentul 283
Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) sisteme de izolaţie;

Or. fr

Justificare

Sistemele de izolaţie contribuie la performanţa energetică a clădirilor. Sistemele permit 
economisirea substanţială a consumului de energie primară şi reduceri ale emisiilor de 
dioxid de carbon. În industrie se dezvoltă în prezent produse noi, din ce în ce mai 
performante, care ar trebui studiate, pentru a construi noi clădiri care să îndeplinească 
standardele cele mai ridicate în materie de izolaţie termică. Toate sistemele tehnice din 
clădiri ale clădirilor trebui, în plus, să ia în considerare, încă din faza de concepţie, sistemele 
de izolaţie ale clădirilor, cu scopul de a optimiza randamentul şi utilizarea ulterioară.

Amendamentul 284
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) surse de energie regenerabilă care 
produc energie pentru gospodării 
individuale;

Or. fi
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Amendamentul 285
Jerzy Buzek

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) echipamente TIC în scop de 
monitorizare şi control.

Or. en

Justificare

Echipamentele de monitorizare TIC pot contribui într-o măsură semnificativă la evaluarea 
precisă a performanţei energetice a echipamentelor şi instalaţiilor consumatoare de energie 
electrică.

Amendamentul 286
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) sisteme de ventilare cu recuperarea 
căldurii.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să ia în considerare tehnologii eficiente cu un timp de randament 
scurt. „Sistem de ventilare cu recuperarea căldurii” înseamnă un sistem centralizat sau 
descentralizat cu circulaţie continuă a aerului care foloseşte schimbătoare de căldură pentru 
a transfera energie de la aerul extras la aerul introdus. Pentru o clădire de 150 m2 situată în 
climatul danez, economiile nete de energie anuale înregistrate în cazul în care se utilizează 
sisteme de ventilare cu recuperarea căldurii reprezintă aproximativ 5 500 kWh energie 
primară. Această cifră corespunde unui procent de aproximativ 43% din consumul energetic 
mediu.
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Amendamentul 287
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce priveşte litera (d), statele 
membre urmăresc facilitarea distribuţiei 
şi utilizării pompelor de căldură prin 
simplificarea procedurii de autorizare a 
forajelor pentru puţuri şi definirea 
nivelurilor pânzei freatice şi a reţelei de 
cursuri de apă în care se pot elimina 
reziduuri şi a potenţialului de 
implementare a unor sisteme de aer 
condiţionat cu pompe de căldură pe bază 
de apă. 
În plus, statele membre prevăd ajutoare 
pentru forarea de puţuri sau includerea 
acestor operaţiuni în proiectele de 
dezvoltare urbană.

Or. it

Justificare

Comisia sugerează utilizarea sistemelor de cogenerare în cazul clădirilor noi, dar nu 
menţionează utilizarea acestor sisteme în clădirile existente. Cu toate acestea, micro-
cogenerarea, ca mijloc de îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirilor individuale, ar 
putea fi o modalitate eficace de atingere a obiectivelor de reducere a emisiilor de CO2 şi a 
cantităţii de electricitate absorbită din reţea.

Amendamentul 288
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, atunci când clădirile 
sunt supuse unor renovări majore, 

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, atunci când clădirile 
sunt supuse unor renovări majore, 
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performanţa lor energetică este 
îmbunătăţită pentru a satisface cerinţele 
minime de performanţă energetică, în
măsura în care acest lucru este posibil din 
punct de vedere tehnic, funcţional şi 
economic. Statele membre determină 
aceste cerinţe minime de performanţă 
energetică în conformitate cu articolul 4. 
Cerinţele pot fi stabilite fie pentru clădirea 
renovată în totalitate, fie pentru sistemele 
sau componentele renovate atunci când 
acestea fac parte dintr-o lucrare de 
renovare ce urmează să fie realizată într-o 
perioadă de timp determinată, cu 
obiectivul de a îmbunătăţi performanţa 
energetică globală a clădirii sau a părţilor 
acesteia.

performanţa lor energetică este 
îmbunătăţită pentru a satisface cel puţin
cerinţele minime de performanţă 
energetică, în conformitate cu articolele 4 
şi 9. Cerinţele se stabilesc pentru sistemele 
sau componentele renovate, atunci când 
acestea sunt modernizate sau înlocuite, şi 
pentru clădirea renovată în totalitate.

Or. en

Amendamentul 289
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, atunci când clădirile 
sunt supuse unor renovări majore, 
performanţa lor energetică este 
îmbunătăţită pentru a satisface cerinţele 
minime de performanţă energetică, în 
măsura în care acest lucru este posibil din 
punct de vedere tehnic, funcţional şi 
economic. Statele membre determină 
aceste cerinţe minime de performanţă 
energetică în conformitate cu articolul 4. 
Cerinţele pot fi stabilite fie pentru clădirea 
renovată în totalitate, fie pentru sistemele 
sau componentele renovate atunci când 
acestea fac parte dintr-o lucrare de 
renovare ce urmează să fie realizată într-o 
perioadă de timp determinată, cu obiectivul 
de a îmbunătăţi performanţa energetică 

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, atunci când clădirile cu 
o suprafaţă utilă totală de peste 250 de 
metri pătraţi sunt supuse unor renovări 
majore, performanţa lor energetică este 
îmbunătăţită pentru a satisface cerinţele 
minime de performanţă energetică, în 
măsura în care acest lucru este posibil din 
punct de vedere tehnic, funcţional şi 
economic. Statele membre determină 
aceste cerinţe minime de performanţă 
energetică în conformitate cu articolul 4. 
Cerinţele pot fi stabilite fie pentru clădirea 
renovată în totalitate, fie pentru sistemele 
sau componentele renovate atunci când 
acestea fac parte dintr-o lucrare de 
renovare ce urmează să fie realizată într-o 
perioadă de timp determinată, cu obiectivul 
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globală a clădirii sau a părţilor acesteia. de a îmbunătăţi performanţa energetică 
globală a clădirii sau a părţilor acesteia.

Or. en

Justificare

Eliminarea completă a derogării pentru clădirile mici va face aproape imposibilă 
conformarea autorităţilor locale, dată fiind actuala capacitate financiară şi tehnică a 
acestora. Prin urmare, se oferă un compromis.

Amendamentul 290
Fiona Hall, Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, atunci când clădirile 
sunt supuse unor renovări majore, 
performanţa lor energetică este 
îmbunătăţită pentru a satisface cerinţele 
minime de performanţă energetică, în 
măsura în care acest lucru este posibil din 
punct de vedere tehnic, funcţional şi 
economic. Statele membre determină 
aceste cerinţe minime de performanţă 
energetică în conformitate cu articolul 4.
Cerinţele pot fi stabilite fie pentru clădirea 
renovată în totalitate, fie pentru sistemele 
sau componentele renovate atunci când 
acestea fac parte dintr-o lucrare de 
renovare ce urmează să fie realizată într-o 
perioadă de timp determinată, cu 
obiectivul de a îmbunătăţi performanţa 
energetică globală a clădirii sau a părţilor 
acesteia.

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, atunci când clădirile 
sunt supuse unor renovări majore sau când 
sunt modernizate ori înlocuite 
componentele clădirilor, inclusiv 
componente ale anvelopei, sau sistemele 
tehnice ale clădirilor sau părţi ale 
acestora, performanţa lor energetică este 
îmbunătăţită pentru a satisface cerinţele 
minime de performanţă energetică. Statele 
membre determină aceste cerinţe minime 
de performanţă energetică în conformitate 
cu articolul 4. Cerinţele se stabilesc atât
pentru sistemele şi componentele renovate, 
atunci când acestea sunt modernizate sau 
înlocuite, cât şi pentru clădirea renovată în 
totalitate.

Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu articolul 6, în cazul unei 
renovări semnificative, se studiază şi se 
iau în considerare următoarele:
(a) sisteme descentralizate de alimentare 
cu energie bazate pe surse regenerabile de 
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energie;
(b) cogenerare;
(c) sisteme de încălzire şi de răcire urbane 
sau colective, dacă sunt disponibile, în 
special cele bazate total sau parţial pe 
energii regenerabile;
(d) pompe de căldură, în sensul definiţiei 
din Directiva …/…/CE privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile.

Or. en

Justificare

It is equally important to ensure that the energy performance of individual building envelope 
components and technical building systems, replaced or renovated independently of a major 
renovation also meet minimum performance requirements. This is the only way to ensure the 
improvement of energy performance of the building in the event of partial renovations or 
replacement of individual components during as well as outside of a major renovation. And it 
will also encourage deep renovations, as it makes clear that when major renovation, then the 
whole building has to be brought up to at least cost optimal levels.

Amendamentul 291
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, atunci când clădirile 
sunt supuse unor renovări majore, 
performanţa lor energetică este
îmbunătăţită pentru a satisface cerinţele 
minime de performanţă energetică, în 
măsura în care acest lucru este posibil din 
punct de vedere tehnic, funcţional şi 
economic. Statele membre determină 
aceste cerinţe minime de performanţă 
energetică în conformitate cu articolul 4.
Cerinţele pot fi stabilite fie pentru clădirea 
renovată în totalitate, fie pentru sistemele 

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, atunci când clădirile 
sunt supuse unor renovări majore sau când 
sunt modernizate ori înlocuite sistemele 
tehnice ale clădirilor sau părţi ale 
acestora, constructorii au obligaţia de a 
utiliza niveluri minime ale energiei locale 
provenite din surse regenerabile şi că
performanţa energetică a acestor clădiri 
este îmbunătăţită pentru a satisface 
cerinţele minime de performanţă 
energetică, în măsura în care acest lucru 
este posibil din punct de vedere tehnic, 
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sau componentele renovate atunci când 
acestea fac parte dintr-o lucrare de 
renovare ce urmează să fie realizată într-o 
perioadă de timp determinată, cu obiectivul 
de a îmbunătăţi performanţa energetică 
globală a clădirii sau a părţilor acesteia.

funcţional şi economic. Statele membre 
determină aceste cerinţe minime de 
performanţă energetică în conformitate cu 
articolul 4. Cerinţele pot fi stabilite fie 
pentru clădirea renovată în totalitate, fie 
pentru sistemele sau componentele 
renovate atunci când acestea fac parte 
dintr-o lucrare de renovare ce urmează să 
fie realizată într-o perioadă de timp 
determinată, cu obiectivul de a îmbunătăţi 
performanţa energetică globală a clădirii 
sau a părţilor acesteia.

Or. en

Amendamentul 292
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, atunci când clădirile 
sunt supuse unor renovări majore, 
performanţa lor energetică este 
îmbunătăţită pentru a satisface cerinţele 
minime de performanţă energetică, în 
măsura în care acest lucru este posibil din 
punct de vedere tehnic, funcţional şi 
economic. Statele membre determină 
aceste cerinţe minime de performanţă 
energetică în conformitate cu articolul 4. 
Cerinţele pot fi stabilite fie pentru clădirea 
renovată în totalitate, fie pentru sistemele 
sau componentele renovate atunci când 
acestea fac parte dintr-o lucrare de 
renovare ce urmează să fie realizată într-o 
perioadă de timp determinată, cu 
obiectivul de a îmbunătăţi performanţa 
energetică globală a clădirii sau a părţilor 
acesteia.

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, atunci când clădirile 
sunt supuse unor renovări, performanţa lor 
energetică este îmbunătăţită pentru a 
satisface cerinţele minime de performanţă 
energetică, în măsura în care acest lucru 
este posibil din punct de vedere tehnic, 
funcţional şi economic. Statele membre 
determină aceste cerinţe minime de 
performanţă energetică în conformitate cu 
articolul 4. Cerinţele sunt stabilite pentru 
clădirea renovată în totalitate şi pentru 
sistemele tehnice ale clădirii şi pentru
componentele renovate ale anvelopei 
clădirii atunci când acestea fac parte dintr-
o lucrare de renovare ce urmează să fie 
realizată într-o perioadă de timp de 
maximum cinci ani, cu obiectivul de a 
îmbunătăţi performanţa energetică globală 
a clădirii sau a părţilor acesteia.

Or. fr
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Justificare

Pentru a asigura cea mai eficace performanţă energetică, este esenţial să se ia în considerare 
componentele individuale ale clădirii. Este singurul mod în care se poate asigura 
performanţa energetică generală a unei clădiri în cazul unor renovări parţiale sau al 
înlocuirii unor componente individuale în cadrul unei renovări globale. Sisteme tehnice 
extrem de performante într-o clădire slab izolată nu sunt justificate din punct de vedere 
economic sau al mediului.

Amendamentul 293
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, atunci când clădirile 
sunt supuse unor renovări majore, 
performanţa lor energetică este 
îmbunătăţită pentru a satisface cerinţele 
minime de performanţă energetică, în 
măsura în care acest lucru este posibil din 
punct de vedere tehnic, funcţional şi 
economic. Statele membre determină 
aceste cerinţe minime de performanţă 
energetică în conformitate cu articolul 4.
Cerinţele pot fi stabilite fie pentru clădirea 
renovată în totalitate, fie pentru sistemele 
sau componentele renovate atunci când 
acestea fac parte dintr-o lucrare de 
renovare ce urmează să fie realizată într-o 
perioadă de timp determinată, cu obiectivul 
de a îmbunătăţi performanţa energetică 
globală a clădirii sau a părţilor acesteia.

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, atunci când clădirile 
sunt supuse unor renovări majore, 
performanţa lor energetică este 
îmbunătăţită pentru a satisface cerinţele 
minime de performanţă energetică, în 
măsura în care acest lucru este posibil din 
punct de vedere tehnic, funcţional şi 
economic. Statele membre determină 
aceste cerinţe minime de performanţă 
energetică în conformitate cu articolul 4.
Cerinţele se stabilesc pentru clădirea 
renovată în totalitate şi pentru sistemele
tehnice şi componentele renovate ale 
anvelopei clădirii atunci când acestea fac 
parte dintr-o lucrare de renovare ce 
urmează să fie realizată într-o perioadă de 
timp limitată, cu obiectivul de a îmbunătăţi 
performanţa energetică globală a clădirii 
sau a părţilor acesteia.

Or. en

Justificare

Este la fel de important să se asigure că performanţa energetică a componentelor individuale 
ale anvelopei clădirii întrunesc cerinţele minime de performanţă energetică. Sistemele tehnice 
extrem de performante dintr-o clădire cu o izolaţie slabă nu sunt justificate din punct de 
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vedere economic sau al mediului. Cerinţele de performanţă pentru performanţa energetică 
integrată a clădirii în ansamblul ei şi a componentelor acestora sunt deja prevăzute în 
articolele 1, 2 şi 4 şi în anexa I. Cerinţele referitoare la componentele anvelopei sunt 
prevăzute implicit prin utilizarea sintagmei „părţi ale acesteia”, însă trebuie precizate clar şi 
explicit.

Amendamentul 294
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, atunci când clădirile 
sunt supuse unor renovări majore, 
performanţa lor energetică este 
îmbunătăţită pentru a satisface cerinţele 
minime de performanţă energetică, în 
măsura în care acest lucru este posibil din 
punct de vedere tehnic, funcţional şi 
economic. Statele membre determină 
aceste cerinţe minime de performanţă 
energetică în conformitate cu articolul 4.
Cerinţele pot fi stabilite fie pentru clădirea 
renovată în totalitate, fie pentru sistemele 
sau componentele renovate atunci când 
acestea fac parte dintr-o lucrare de 
renovare ce urmează să fie realizată într-o 
perioadă de timp determinată, cu obiectivul 
de a îmbunătăţi performanţa energetică 
globală a clădirii sau a părţilor acesteia. 

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, atunci când clădirile, 
indiferent de ce dimensiuni, sunt supuse 
unor renovări majore, performanţa lor 
energetică este îmbunătăţită pentru a 
satisface cerinţele minime de performanţă 
energetică, în măsura în care acest lucru 
este posibil din punct de vedere tehnic, 
funcţional şi economic. Statele membre 
determină aceste cerinţe minime de 
performanţă energetică în conformitate cu 
articolul 4. Cerinţele pot fi stabilite fie 
pentru clădirea renovată în totalitate, fie 
pentru sistemele sau componentele 
renovate atunci când acestea fac parte 
dintr-o lucrare de renovare ce urmează să 
fie realizată într-o perioadă de timp 
determinată, cu obiectivul de a îmbunătăţi 
performanţa energetică globală a clădirii 
sau a părţilor acesteia.

Or. en
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Amendamentul 295
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, atunci când clădirile 
sunt supuse unor renovări majore, 
performanţa lor energetică este 
îmbunătăţită pentru a satisface cerinţele 
minime de performanţă energetică, în 
măsura în care acest lucru este posibil din 
punct de vedere tehnic, funcţional şi 
economic. Statele membre determină 
aceste cerinţe minime de performanţă 
energetică în conformitate cu articolul 4.
Cerinţele pot fi stabilite fie pentru clădirea 
renovată în totalitate, fie pentru sistemele 
sau componentele renovate atunci când 
acestea fac parte dintr-o lucrare de 
renovare ce urmează să fie realizată într-o 
perioadă de timp determinată, cu obiectivul 
de a îmbunătăţi performanţa energetică 
globală a clădirii sau a părţilor acesteia.

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, atunci când clădirile 
sunt supuse unor renovări majore, 
performanţa lor energetică este 
îmbunătăţită pentru a satisface cerinţele 
minime de performanţă energetică, în 
măsura în care acest lucru este posibil din 
punct de vedere tehnic, funcţional şi 
economic. Statele membre determină 
aceste cerinţe minime de performanţă 
energetică în conformitate cu articolul 4.
Cerinţele pot fi stabilite pentru clădirea 
renovată în totalitate şi pentru sistemele
renovate sau componentele renovate ale 
anvelopei clădirii atunci când acestea fac 
parte dintr-o lucrare de renovare ce 
urmează să fie realizată într-o perioadă de 
timp determinată, cu obiectivul de a 
îmbunătăţi performanţa energetică globală 
a clădirii sau a părţilor acesteia.

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să stabilească şi cerinţe minime de performanţă energetică pentru 
componentele anvelopei clădirii şi pentru sistemele tehnice, pentru a se asigura că orice 
modernizare constituie o ocazie de îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirii.

Amendamentul 296
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare Statele membre iau măsurile necesare 
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pentru a asigura că, atunci când clădirile 
sunt supuse unor renovări majore, 
performanţa lor energetică este 
îmbunătăţită pentru a satisface cerinţele 
minime de performanţă energetică, în 
măsura în care acest lucru este posibil din 
punct de vedere tehnic, funcţional şi 
economic. Statele membre determină 
aceste cerinţe minime de performanţă 
energetică în conformitate cu articolul 4. 
Cerinţele pot fi stabilite fie pentru clădirea 
renovată în totalitate, fie pentru sistemele 
sau componentele renovate atunci când 
acestea fac parte dintr-o lucrare de 
renovare ce urmează să fie realizată într-o 
perioadă de timp determinată, cu obiectivul 
de a îmbunătăţi performanţa energetică 
globală a clădirii sau a părţilor acesteia.

pentru a asigura că, atunci când clădirile 
sunt supuse unor renovări majore, 
performanţa lor energetică este 
îmbunătăţită pentru a satisface cerinţele 
minime de performanţă energetică, în 
măsura în care acest lucru este posibil din 
punct de vedere tehnic, funcţional şi 
economic. Statele membre determină 
aceste cerinţe minime de performanţă 
energetică în conformitate cu articolul 4. 
Cerinţele pot fi stabilite fie pentru clădirea 
renovată în totalitate, fie pentru sistemele 
sau componentele renovate atunci când 
acestea fac parte dintr-o lucrare de 
renovare ce urmează să fie realizată într-o 
perioadă de timp determinată, cu obiectivul 
de a îmbunătăţi performanţa energetică 
globală a clădirii sau a părţilor acesteia. 
Statele membre şi Comisia promovează 
cercetarea în domeniul materialelor de 
izolare, al ferestrelor şi al uşilor, pentru a 
se asigura că acestea corespund nevoilor 
şi patrimoniului estetic al clădirilor.

Or. en

Amendamentul 297
Edit Herczog

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, atunci când clădirile 
sunt supuse unor renovări majore, 
performanţa lor energetică este 
îmbunătăţită pentru a satisface cerinţele 
minime de performanţă energetică, în 
măsura în care acest lucru este posibil din 
punct de vedere tehnic, funcţional şi 
economic. Statele membre determină 
aceste cerinţe minime de performanţă 
energetică în conformitate cu articolul 4.
Cerinţele pot fi stabilite fie pentru clădirea 

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, atunci când clădirile 
sunt supuse unor renovări majore, 
performanţa lor energetică este 
îmbunătăţită pentru a satisface cerinţele 
minime de performanţă energetică, în 
măsura în care acest lucru este posibil din 
punct de vedere tehnic, funcţional şi 
economic. Statele membre determină 
aceste cerinţe minime de performanţă 
energetică în conformitate cu articolul 4.
Cerinţele pot fi stabilite fie pentru clădirea 
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renovată în totalitate, fie pentru sistemele 
sau componentele renovate atunci când 
acestea fac parte dintr-o lucrare de 
renovare ce urmează să fie realizată într-o 
perioadă de timp determinată, cu obiectivul
de a îmbunătăţi performanţa energetică 
globală a clădirii sau a părţilor acesteia.

renovată în totalitate, fie pentru sistemele 
sau componentele renovate atunci când 
acestea fac parte dintr-o lucrare de 
renovare ce urmează să fie realizată într-o 
perioadă de timp determinată, cu obiectivul
de a îmbunătăţi performanţa energetică 
globală a clădirii.

Or. en

Justificare

Aplicarea acestei teze în prezenta directivă EPBD deja creează probleme. Obiectivul constă 
în optimizarea consumului energetic global al clădirii, ceea ce nu se poate realiza decât 
printr-o abordare holistică.  Cu alte cuvinte, nu există nicio deosebire între clădirile noi şi 
cele existente atunci când acestea fac obiectul unei renovări majore.

Amendamentul 298
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând cu 1 ianuarie 2015, statele 
membre se asigură că la planificarea 
oricărei renovări majore se studiază şi se 
ia în considerare fezabilitatea, din punct 
de vedere tehnic, economic şi al mediului 
înconjurător, a următoarelor sisteme 
alternative:
(a) sisteme descentralizate de alimentare 
cu energie bazate pe energie din surse 
regenerabile;
(b) cogenerare;
(c) sisteme de încălzire sau de răcire 
urbane sau colective, dacă există;
(d) pompe de căldură;
(e) sisteme de ventilare cu recuperarea 
căldurii.

Or. en
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Justificare

Statele membre ar trebui să ia în considerare tehnologii eficiente cu un timp de randament 
scurt. Pentru o clădire de 150 m2 situată în climatul danez, economiile nete de energie anuale 
înregistrate în cazul în care se utilizează sisteme de ventilare cu recuperarea căldurii 
reprezintă aproximativ 5 500 kWh energie primară. Această cifră corespunde unui procent de 
aproximativ 43% din consumul energetic mediu.

Amendamentul 299
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, statele membre iau măsurile 
necesare pentru a se asigura, pentru 
clădirile existente ocupate de locatari 
aflaţi într-o situaţie de sărăcie energetică 
rezidențială, că sunt îndeplinite cerinţele 
minime de performanţă energetică 
stabilite la articolul 4.

Or. en

Justificare

In its Opinion on “Towards a European Charter on the Rights of Energy Consumers” of May 
7th, 2008, ITRE called for action against “fuel poverty”. In the proposal for definition the 
term “residential energy poverty” is suggested instead of fuel poverty. Residential energy 
poverty is impacting citizens caused by the following factors:
– Low energy performance of the home, e.g., caused by poor heating and/or cooling systems 
or lack of insulation.
– Low income.
– High energy prices.
Residential energy poverty is targeted towards citizens living in existing buildings. A 
particular effort should therefore be made help citizens subject to residential energy poverty 
to upgrade their buildings.



PE421.132v02-00 58/111 AM\772875RO.doc

RO

Amendamentul 300
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru îmbunătăţirea unei clădiri în 
sensul respectării cerinţelor minime de 
performanţă energetică, pot fi utilizate 
sisteme alternative de încălzire şi răcire 
adecvate din surse regenerabile de 
energie, în cazul în care cerinţele minime 
nu pot fi îndeplinite într-un mod fezabil 
din punct de vedere tehnic, ecologic sau 
economic prin celelalte mijloace stabilite 
la alineatul (1).

Or. en

Justificare

În cazul în care cerinţele minime de performanţă energetică nu pot fi îndeplinite într-un mod 
fezabil din punct de vedere tehnic, ecologic sau economic prin celelalte mijloace stabilite la 
alineatul (1), ar trebui să fie permisă utilizarea în clădiri a unor sisteme alternative de 
încălzire şi răcire adecvate din surse regenerabile de energie, prevăzute în Directiva RES, 
adoptată în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului European din 17 decembrie 2008.

În Danemarca, utilizarea adecvată a tehnologiilor regenerabile - precum pompele de căldură 
şi încălzirea urbană - pot fi utilizate în clădiri cu o eficienţă energetică mai scăzută în aşa fel 
încât acestea să îndeplinească cerinţele minime de performanţă energetică.

Amendamentul 301
Fiona Hall, Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sisteme tehnice ale clădirilor Sisteme tehnice şi componente ale 
clădirilor

(1) Statele membre stabilesc cerinţe 
minime de performanţă energetică în ceea 

(1) Statele membre stabilesc cerinţe 
minime de performanţă energetică, optime 
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ce priveşte sistemele tehnice ale clădirilor 
care sunt instalate în clădiri. Cerinţele se 
stabilesc pentru sistemele tehnice noi ale 
clădirilor, pentru înlocuirea şi 
modernizarea acestor sisteme şi a părţilor 
acestora.

din punctul de vedere al costurilor, în ceea 
ce priveşte sistemele tehnice ale clădirilor 
care sunt instalate în clădiri. Cerinţele se 
stabilesc pentru sistemele tehnice noi ale 
clădirilor, pentru înlocuirea şi 
modernizarea acestor sisteme, precum şi a
componentelor clădirii şi a părţilor 
acestora.

Aceste cerinţe vizează în special 
următoarele componente:

Aceste cerinţe vizează în special, dar nu 
exclusiv, următoarele componente:

(a) cazane sau alte generatoare de căldură 
ale sistemelor de încălzire;

(a) cazane sau alte generatoare de căldură 
ale sistemelor de încălzire, inclusiv sisteme 
de încălzire şi de răcire de urbane sau 
colective;

(b) încălzitoare de apă din cadrul 
sistemelor de apă caldă;

(b) încălzitoare de apă din cadrul 
sistemelor de apă caldă;

(c) unităţi centrale de climatizare sau 
generatoare de frig din cadrul sistemelor de 
climatizare.

(c) unităţi centrale de climatizare sau 
generatoare de frig din cadrul sistemelor de 
climatizare;

(ca) sistemele de iluminat instalate;
(cb) componente ale clădirilor, în sensul 
definiţiei de la articolul 2 alineatul (5).

(2) Cerinţele minime de performanţă 
energetică stabilite în conformitate cu 
alineatul (1) trebuie să fie conforme cu
legislaţia aplicabilă produsului
(produselor) care compun sistemul şi să se 
bazeze pe instalarea corectă a produsului
(produselor), precum şi pe reglarea şi 
controlul corespunzătoare ale sistemului 
tehnic al clădirii. În mod special, aceste 
cerinţe garantează că se atinge un echilibru
hidraulic corespunzător al sistemelor 
hidraulice de încălzire cu apă şi că 
produsele folosite pentru instalare au 
dimensiunea şi tipul potrivite, având în 
vedere utilizarea proiectată a sistemului 
tehnic al clădirii.

(2) Cerinţele minime de performanţă 
energetică stabilite în conformitate cu 
alineatul (1) trebuie să fie conforme cu
orice legislaţie aplicabilă produsului
(produselor) care compun sistemele şi
componentele clădirii şi să se bazeze pe 
instalarea corectă a produsului
(produselor), precum şi pe reglarea şi 
controlul corespunzătoare ale sistemului 
tehnic al clădirii. În cazul sistemelor 
tehnice ale clădirii, aceste cerinţe 
garantează că se atinge un echilibru 
hidraulic corespunzător al sistemelor 
hidraulice de încălzire cu apă şi că 
produsele folosite pentru instalare au 
dimensiunea şi tipul potrivite, având în 
vedere utilizarea proiectată a sistemului 
tehnic al clădirii.

Or. en
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Amendamentul 302
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc cerinţe 
minime de performanţă energetică în ceea 
ce priveşte sistemele tehnice ale clădirilor 
care sunt instalate în clădiri. Cerinţele se 
stabilesc pentru sistemele tehnice noi ale 
clădirilor, pentru înlocuirea şi 
modernizarea acestor sisteme şi a părţilor 
acestora.

(1) Statele membre stabilesc cerinţe 
minime de performanţă energetică în ceea 
ce priveşte sistemele tehnice ale clădirilor 
care sunt instalate în clădiri. Cerinţele
trebuie să fie conforme cu legislaţia 
comunitară aplicabilă şi vizează în special 
următoarele componente:

Aceste cerinţe vizează în special 
următoarele componente:

Or. en

Justificare

Directiva 2002/91/CE nu ar trebui să solicite statelor membre să stabilească cerinţe specifice 
în materie de eficienţă energetică referitoare la produse, deoarece acestea sunt prevăzute 
deja în legislaţiile corespunzătoare (privind etichetarea, randamentul cazanelor, produsele 
consumatoare de energie etc.). Cu toate acestea, se consideră în general că textul directivei 
EPBD ar putea încuraja statele membre să se întrebe dacă ar trebui să stabilească niveluri 
mai stricte la punctele de instalare, cu condiţia ca aplicarea lor să fie supusă unei evaluări 
individuale a fezabilităţii din punct de vedere tehnic, funcţional şi economic.

Amendamentul 303
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc cerinţe 
minime de performanţă energetică în ceea 
ce priveşte sistemele tehnice ale clădirilor 
care sunt instalate în clădiri. Cerinţele se 
stabilesc pentru sistemele tehnice noi ale 

(1) Statele membre stabilesc cerinţe 
minime de performanţă energetică în ceea 
ce priveşte sistemele tehnice ale clădirilor 
care sunt instalate şi puse în funcţiune în 
clădiri. Cerinţele se stabilesc pentru 
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clădirilor, pentru înlocuirea şi 
modernizarea acestor sisteme şi a părţilor 
acestora.

sistemele tehnice noi ale clădirilor, pentru 
înlocuirea şi modernizarea acestor sisteme 
şi ale părţilor acestora.

Or. de

Justificare

Ar trebui stabilite cerinţe minime în materie de performanţă energetică şi pentru etapa 
iniţială de funcţionare a sistemelor tehnice, pentru a asigura că acestea sunt reglate corect şi 
astfel se exploatează la maximum potenţialul lor de economisire a energiei. 

Amendamentul 304
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc cerinţe 
minime de performanţă energetică în ceea 
ce priveşte sistemele tehnice ale clădirilor 
care sunt instalate în clădiri. Cerinţele se 
stabilesc pentru sistemele tehnice noi ale 
clădirilor, pentru înlocuirea şi 
modernizarea acestor sisteme şi a părţilor
acestora.

(1) Statele membre stabilesc cerinţe 
minime de performanţă energetică în ceea 
ce priveşte sistemele tehnice ale clădirilor 
care sunt instalate şi puse în funcţiune în 
clădiri. Cerinţele se stabilesc pentru
echipamentele de operare şi sistemele 
tehnice noi ale clădirilor, pentru înlocuirea 
şi modernizarea acestora şi a părţilor lor.

Or. de

Justificare

Scopul acestui amendament este de a garanta că echipamentele sunt reglate corect atunci 
când sunt puse în funcţiune. În plus, izolarea conductelor reprezintă o modalitate relativ 
ieftină de economisire a energiei.
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Amendamentul 305
Adam Gierek

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cazane sau alte generatoare de căldură 
ale sistemelor de încălzire;

(a) cazane, alte generatoare de căldură sau 
schimbătoare de căldură ale sistemelor de 
încălzire;

Or. pl

Justificare

Amendamentul urmăreşte să precizeze care sisteme tehnice sunt incluse.

Amendamentul 306
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cazane sau alte generatoare de căldură 
ale sistemelor de încălzire;

(a) cazane sau alte generatoare de căldură 
ale sistemelor de încălzire, inclusiv sisteme 
de încălzire şi de răcire de urbane sau 
colective;

Or. en

Justificare

Directiva 2002/91/CE nu ar trebui să solicite statelor membre să stabilească cerinţe specifice 
în materie de eficienţă energetică referitoare la produse, deoarece acestea sunt prevăzute 
deja în legislaţiile corespunzătoare (privind etichetarea, randamentul cazanelor, produsele 
consumatoare de energie etc.). Cu toate acestea, se consideră în general că textul directivei 
EPBD ar putea încuraja statele membre să se întrebe dacă ar trebui să stabilească niveluri 
mai stricte în momentul instalării, cu condiţia ca aplicarea lor să fie supusă unei evaluări 
individuale a fezabilităţii din punct de vedere tehnic, funcţional şi economic.
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Amendamentul 307
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) conducte.

Or. de

Amendamentul 308
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) iluminat.

Or. en

Amendamentul 309
Adam Gierek

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sisteme de ventilaţie, precum şi 
unităţile de recuperare a căldurii şi 
pompele de căldură.

Or. pl

Justificare

Amendamentul urmăreşte să precizeze care sisteme tehnice sunt incluse.
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Amendamentul 310
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) conducte.

Or. de

Justificare

Scopul acestui amendament este de a garanta că echipamentele sunt reglate corect atunci 
când sunt puse în funcţiune. În plus, izolarea conductelor reprezintă o modalitate relativ 
ieftină de economisire a energiei.

Amendamentul 311
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sisteme de iluminare;

Or. fi

Amendamentul 312
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerinţele se stabilesc pentru sistemele 
tehnice noi ale clădirilor, pentru 
înlocuirea şi modernizarea acestor 
sisteme şi ale părţilor acestora şi se aplică 
cu condiţia să fie fezabile din punct de 
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vedere tehnic, funcţional şi economic. În 
acest scop trebuie luaţi în considerare cel 
puţin următorii factori:
- obstacolele tehnice (de exemplu, 
dificultăţi majore de instalare sau 
coexistenţa dificilă a diferitelor 
tehnologii);
- factorii economici (de exemplu, costurile 
de instalare extrem de ridicate sau 
aprovizionarea cu energie inaccesibilă din 
punct de vedere economic); 
- factorii politici (de exemplu, promovarea 
unui tip specific de energie).

Or. en

Justificare

Directiva 2002/91/CE nu ar trebui să solicite statelor membre să stabilească cerinţe specifice 
în materie de eficienţă energetică referitoare la produse, deoarece acestea sunt prevăzute 
deja în legislaţiile corespunzătoare (privind etichetarea, randamentul cazanelor, produsele 
consumatoare de energie etc.). Cu toate acestea, se consideră în general că textul directivei 
EPBD ar putea încuraja statele membre să se întrebe dacă ar trebui să stabilească niveluri 
mai stricte în momentul instalării, cu condiţia ca aplicarea lor să fie supusă unei evaluări 
individuale a fezabilităţii din punct de vedere tehnic, funcţional şi economic.

Amendamentul 313
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerinţele pot fi stabilite pentru sistemele 
tehnice noi ale clădirilor, pentru 
înlocuirea şi modernizarea acestor 
sisteme şi a părţilor acestora şi se aplică 
cu condiţia să fie fezabile din punct de 
vedere tehnic, funcţional şi economic. În 
acest scop trebuie luate în considerare cel 
puţin următoarele aspecte:
- obstacolele tehnice (de exemplu, 
dificultăţi majore de instalare sau 
coexistenţa dificilă a diferitelor 
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tehnologii);
- factorii economici (de exemplu, costurile 
de instalare extrem de ridicate sau 
aprovizionarea cu energie inaccesibilă din 
punct de vedere economic);
- factorii politici (de exemplu, promovarea 
unui tip specific de energie)..

Or. en

Justificare

Cerinţele pot fi stabilite pentru sistemele tehnice noi ale clădirilor, pentru înlocuirea şi 
modernizarea acestor sisteme şi ale părţilor acestora şi se aplică cu condiţia să fie fezabile 
din punct de vedere tehnic, funcţional şi economic.

Amendamentul 314
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cerinţele minime de performanţă 
energetică stabilite în conformitate cu 
alineatul (1) trebuie să fie conforme cu 
legislaţia aplicabilă produsului (produselor) 
care compun sistemul şi să se bazeze pe 
instalarea corectă a produsului
(produselor), precum şi pe reglarea şi 
controlul corespunzătoare ale sistemului 
tehnic al clădirii. În mod special, aceste 
cerinţe garantează că se atinge un echilibru 
hidraulic corespunzător al sistemelor 
hidraulice de încălzire cu apă şi că 
produsele folosite pentru instalare au 
dimensiunea şi tipul potrivite, având în 
vedere utilizarea proiectată a sistemului 
tehnic al clădirii.

(2) Cerinţele minime de performanţă 
energetică stabilite în conformitate cu 
alineatul (1) trebuie să fie conforme cu 
legislaţia aplicabilă produsului (produselor) 
care compun sistemul şi să se bazeze pe 
instalarea corectă a produsului
(produselor), precum şi pe reglarea şi 
controlul corespunzătoare ale sistemului 
tehnic al clădirii. În mod special, aceste 
cerinţe garantează că echipamentul tehnic 
este reglat corespunzător atunci când este 
pus în funcţiune, că se atinge un echilibru 
hidraulic corespunzător al sistemelor 
hidraulice de încălzire cu apă şi că 
produsele folosite pentru instalare au 
dimensiunea şi tipul potrivite, având în 
vedere utilizarea proiectată a sistemului 
tehnic al clădirii.

Or. de
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Justificare

Până în prezent nu s-a ţinut seama în mod corespunzător de sistemele tehnice ale clădirilor în 
ceea ce priveşte performanţa energetică globală a clădirilor. Din acest motiv, ar trebui 
stabilite cerinţe minime în materie de performanţă energetică şi pentru etapa iniţială de 
funcţionare a sistemelor tehnice, pentru a asigura că acestea sunt reglate corect şi astfel se 
exploatează la maximum potenţialul lor de economisire a energiei. 

Amendamentul 315
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cerinţele minime de performanţă 
energetică stabilite în conformitate cu 
alineatul (1) trebuie să fie conforme cu 
legislaţia aplicabilă produsului (produselor) 
care compun sistemul şi să se bazeze pe 
instalarea corectă a produsului
(produselor), precum şi pe reglarea şi 
controlul corespunzătoare ale sistemului 
tehnic al clădirii. În mod special, aceste 
cerinţe garantează că se atinge un echilibru 
hidraulic corespunzător al sistemelor 
hidraulice de încălzire cu apă şi că 
produsele folosite pentru instalare au 
dimensiunea şi tipul potrivite, având în 
vedere utilizarea proiectată a sistemului 
tehnic al clădirii.

(2) Cerinţele minime de performanţă 
energetică stabilite în conformitate cu 
alineatul (1) trebuie să fie conforme cu 
legislaţia aplicabilă produsului (produselor) 
care compun sistemul, în special cu 
dispoziţiile din Directiva 2009/.../CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
[de instituire a unui cadru pentru 
stabilirea cerinţelor în materie de 
proiectare ecologică, aplicabile 
produselor consumatoare de energie], şi 
să se bazeze pe instalarea corectă a 
produsului (produselor), precum şi pe 
reglarea şi controlul corespunzătoare ale 
sistemului tehnic al clădirii. În mod 
special, aceste cerinţe garantează că 
echipamentul tehnic este reglat 
corespunzător atunci când este pus în 
funcţiune, că se atinge un echilibru 
hidraulic corespunzător al sistemelor 
hidraulice de încălzire cu apă şi că 
produsele folosite pentru instalare au 
dimensiunea şi tipul potrivite, având în 
vedere utilizarea proiectată a sistemului 
tehnic al clădirii.

Or. de
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Justificare

Scopul acestui amendament este de a asigura că echipamentele sunt reglate corect atunci 
când sunt puse în funcţiune. În plus, prezenta directivă nu trebuie să conducă la introducerea 
de noi standarde, de unde rezultă importanţa trimiterii la directiva privind proiectarea 
ecologică.

Amendamentul 316
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cerinţele minime de performanţă 
energetică stabilite în conformitate cu 
alineatul (1) trebuie să fie conforme cu 
legislaţia aplicabilă produsului (produselor) 
care compun sistemul şi să se bazeze pe 
instalarea corectă a produsului 
(produselor), precum şi pe reglarea şi 
controlul corespunzătoare ale sistemului 
tehnic al clădirii. În mod special, aceste 
cerinţe garantează că se atinge un echilibru 
hidraulic corespunzător al sistemelor 
hidraulice de încălzire cu apă şi că 
produsele folosite pentru instalare au 
dimensiunea şi tipul potrivite, având în 
vedere utilizarea proiectată a sistemului 
tehnic al clădirii.

(2) Cerinţele minime de performanţă 
energetică stabilite în conformitate cu 
alineatul (1) trebuie să fie conforme cu 
legislaţia aplicabilă produsului (produselor) 
care compun sistemul şi să se bazeze pe 
instalarea corectă a produsului 
(produselor), precum şi pe reglarea şi 
controlul corespunzătoare ale sistemului 
tehnic al clădirii. În mod special, aceste 
cerinţe garantează că se instituie 
mecanisme de control pentru fiecare 
cameră şi un echilibru hidraulic 
corespunzător al sistemelor hidraulice de 
încălzire cu apă şi că produsele folosite 
pentru instalare au dimensiunea şi tipul 
potrivite, având în vedere utilizarea 
proiectată a sistemului tehnic al clădirii.

Or. en

Justificare

În multe state membre noi, sistemele de încălzire pot fi doar deschise sau închise. Astfel, 
reglarea încălzirii trebuie să se efectueze prin deschiderea ferestrelor, ceea ce este costisitor 
şi ineficient din punct de vedere energetic. Ar trebui incluse mecanisme de control al 
sistemelor tehnice pentru fiecare cameră, ca de exemplu încălzirea, răcirea, ventilaţia şi 
iluminatul, pentru a economisi energie la cel mai mic cost posibil.
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Amendamentul 317
Fiona Hall, Lena Ek

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că sunt 
instalate contoare inteligente în toate 
clădirile noi şi renovate, precum şi de 
fiecare dată când este înlocuit un contor, 
încurajează instalarea de sisteme de 
control active, cum ar fi sistemele de 
automatizare, control şi monitorizare, 
dacă este necesar, pentru a le permite 
consumatorilor să dispună de informaţii 
adecvate privind utilizarea energiei, 
pentru a permite un control foarte eficient 
al raportului producţie/timp, efectuat 
manual şi/sau prin instalarea de sisteme 
de automatizare şi pentru a fi folosite ca 
furnizori de date pentru punerea în 
aplicare a articolelor 3 4, 5 şi 10 şi a 
anexei I.

Or. en

Amendamentul 318
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Sisteme de izolaţie pentru anvelopa 

clădirii
(1) Statele membre stabilesc cerinţe 
minime privind performanţa energetică a 
sistemelor de izolaţie pentru anvelopa 
clădirii, care se aplică în special 
următoarelor componente:
(a) acoperişului;
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(b) sistemelor de dublare internă a 
anvelopei clădirii, inclusiv podelele şi 
tavanele;
(c) sistemelor de dublare externă a 
anvelopei clădirii;
(d) ferestrelor, pervazelor şi casetelor 
pentru rulouri exterioare;
(e) tratamentului linear al punţilor 
termice, în special la joncţiunea dintre 
plăci şi balcoane, al acroterelor şi al 
joncţiunilor dintre faţade şi componentele 
proeminente;
(2) Cerinţele minime menţionate la 
alineatul (1) trebuie să fie în conformitate 
cu legislaţia aplicabilă produselor care 
fac parte din sistem şi se bazează pe o 
instalare corectă a produselor. Cerinţele 
garantează, în special, că pierderile de 
căldură din anvelopa clădirii sunt scăzute 
sau egale cu zero.

Or. fr

Justificare

Les Etats membres doivent fixer des exigences minimales en matière de performance 
énergétiques pour l'installation de nouveaux systèmes d'isolation de l'enveloppe du bâtiment, 
le remplacement de systèmes existants ou leur modernisation de grande ampleur. Ces 
exigences doivent être compatibles avec la législation applicable aux produits faisant partie 
du système et doivent être fondées sur une installation correcte des produits. L'objectif est 
d'améliorer l'efficacité de systèmes complets. De plus, leur efficacité est primordiale pour 
assurer l'efficacité optimale des systèmes techniques dans les bâtiments.

Amendamentul 319
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat

Clădiri ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 
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scăzute sau egale cu zero

(1) Statele membre elaborează planuri 
naţionale pentru creşterea numărului de 
clădiri ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero. Statele membre 
fixează obiective privind procentul minim 
pe care respectivele clădiri trebuie să îl 
reprezinte în 2020 în raport cu numărul 
total de clădiri şi în raport cu suprafaţa 
utilă totală.

Se fixează obiective distincte pentru:

(a) clădirile rezidenţiale noi şi renovate;

(b) clădirile nerezidenţiale noi şi 
renovate;

(c) clădiri ocupate de autorităţi publice.

Statele membre fixează obiectivele 
menţionate la litera (c) luând în 
considerare rolul exemplar pe care ar 
trebui să îl joace autorităţile publice în 
domeniul performanţei energetice a 
clădirilor.

(2) Planul naţional menţionat la 
alineatul (1) cuprinde, printre altele, 
următoarele elemente:

(a) definiţia dată de statul membru 
clădirilor ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero;

(b) obiective intermediare, exprimate sub 
formă de procente pe care respectivele 
clădiri trebuie să le reprezinte în raport cu 
numărul total de clădiri şi în raport cu 
suprafaţa utilă totală în 2015;

(c) informaţii privind măsurile luate 
pentru promovarea acestor clădiri.

(3) Statele membre transmit Comisiei, 
până cel târziu la 30 iunie 2011, planurile 



PE421.132v02-00 72/111 AM\772875RO.doc

RO

naţionale menţionate la alineatul (1) şi, la 
fiecare trei ani, un raport privind 
progresele înregistrate în procesul de 
implementare a acestor planuri naţionale. 
Planurile naţionale şi rapoartele privind 
progresele înregistrate pot fi incluse în 
Planurile naţionale de acţiune pentru 
eficienţă energetică menţionate la 
articolul 14 alineatul (2) din Directiva 
2006/32/CE.

(4) Comisia stabileşte principii comune de 
definire a clădirilor ale căror emisii de 
dioxid de carbon şi consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero.

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 21 alineatul (2).

(5) Comisia publică un raport privind 
progresele înregistrate de statele membre 
în ceea ce priveşte creşterea numărului de 
clădiri ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero. Pe baza acestui 
raport, Comisia elaborează o strategie şi, 
dacă este cazul, propune măsuri de 
creştere a numărului de clădiri de acest 
tip.

Or. de

Justificare

Construirea de clădiri cu emisii de CO2 şi consum de energie primară scăzute sau egale cu 
zero, caracteristici prin care se depăşesc cu mult standardele minime care urmează să fie 
stabilite de statele membre, trebuie să se facă în mod voluntar. Din acest motiv, statele 
membre nu-şi pot asuma angajamentul de a garanta că, până în 2020, aceste clădiri 
reprezintă o proporţie clar definită din numărul total de clădiri. Propunerea de la articolul 9 
alineatul (5) pare să reprezinte un prim pas către introducerea unor cerinţe UE specifice 
referitoare la clădirile cu un consum de energie scăzut sau egal cu zero (principiul 
subsidiarităţii).
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Amendamentul 320
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clădiri ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 

scăzute sau egale cu zero

Clădiri cu consum net de energie egal cu 
zero

(1) Statele membre elaborează planuri 
naţionale pentru creşterea numărului de 
clădiri ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero. Statele membre 
fixează obiective privind procentul minim 
pe care respectivele clădiri trebuie să îl 
reprezinte în 2020 în raport cu numărul 
total de clădiri şi în raport cu suprafaţa 
utilă totală.

(1) Statele membre elaborează planuri 
naţionale pentru creşterea numărului de 
clădiri cu consum net de energie egal cu 
zero;

(1a) Până în 2012, în cazul clădirilor 
ocupate de autorităţi publice şi în celelalte 
cazuri până în 2016, statele membre se 
asigură că toate clădirile noi au un 
consum net de energie egal cu zero. 

Se fixează obiective distincte pentru: (1b) Statele membre fixează obiective 
pentru 2015 şi 2020 privind procentul 
minim al clădirilor existente care trebuie 
să fie clădiri cu consum net de energie 
egal cu zero, măsurat ca un procent din 
numărul total de clădiri şi ca un procent 
din suprafaţa utilă totală. Statele membre 
fixează obiective distincte pentru:

(a) clădirile rezidenţiale noi şi renovate; (a) clădirile rezidenţiale;

(b) clădirile nerezidenţiale noi şi renovate; (b) clădirile nerezidenţiale;

(c) clădiri ocupate de autorităţi publice. (c) clădiri ocupate de autorităţi publice.

Statele membre fixează obiectivele 
menţionate la litera (c) luând în 
considerare rolul exemplar pe care ar 
trebui să îl joace autorităţile publice în 
domeniul performanţei energetice a 
clădirilor.
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(2) Planul naţional menţionat la 
alineatul (1) cuprinde, printre altele, 
următoarele elemente:

(2) Planul naţional menţionat la 
alineatul (1) cuprinde, printre altele, 
următoarele elemente:

(a) definiţia dată de statul membru 
clădirilor ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero;

(a) definiţia dată de statul membru 
clădirilor cu consum net de energie egal cu 
zero;

(b) obiective intermediare, exprimate sub 
formă de procente pe care respectivele 
clădiri trebuie să le reprezinte în raport cu 
numărul total de clădiri şi în raport cu 
suprafaţa utilă totală în 2015;

(ba) detalii privind cerinţele statului 
membru referitoare la nivelurile minime 
de energie din surse regenerabile în 
clădirile noi şi în cele existente supuse 
unor renovări majore, în conformitate cu 
Directiva 2008/xx/CE privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile şi 
cu articolele 6 şi 7 din prezenta directivă;

(c) informaţii privind măsurile luate pentru 
promovarea acestor clădiri.

(c) informaţii privind măsurile luate pentru 
promovarea acestor clădiri;

(ca) programe naţionale, regionale sau 
locale pentru susţinerea măsurilor privind 
performanţa energetică, cum ar fi 
stimulentele fiscale, instrumentele 
financiare sau reducerea TVA.

(3) Statele membre transmit Comisiei, până 
cel târziu la 30 iunie 2011, planurile 
naţionale menţionate la alineatul (1) şi, la 
fiecare trei ani, un raport privind progresele 
înregistrate în procesul de implementare a 
acestor planuri naţionale. Planurile 
naţionale şi rapoartele privind progresele 
înregistrate pot fi incluse în Planurile 
naţionale de acţiune pentru eficienţă 
energetică menţionate la articolul 14 
alineatul (2) din Directiva 2006/32/CE.

(3) Statele membre transmit Comisiei, până 
cel târziu la 30 iunie 2011, planurile 
naţionale menţionate la alineatul (1) şi, la 
fiecare trei ani, un raport privind progresele 
înregistrate în procesul de implementare a 
acestor planuri naţionale. Planurile 
naţionale şi rapoartele privind progresele 
înregistrate sunt incluse în Planurile 
naţionale de acţiune pentru eficienţă 
energetică menţionate la articolul 14 
alineatul (2) din Directiva 2006/32/CE.

(3a) În termen de două luni de la 
prezentarea planului naţional de către un 
stat membru în conformitate cu alineatul 
(3), Comisia, respectând pe deplin 
principiul subsidiarităţii, poate respinge 



AM\772875RO.doc 75/111 PE421.132v02-00

RO

planul sau orice aspect al acestuia pentru 
nerespectarea unor cerinţe stabilite la 
prezentul articol. În acest caz, statul 
membru propune modificări. În termen de 
o lună de la primirea acestor propuneri, 
Comisia acceptă planul modificat sau 
solicită modificări specifice. Comisia şi 
statul membru în cauză iau toate măsurile 
rezonabile pentru a ajunge la un acord 
privind planul naţional în termen de cinci 
luni de la notificarea iniţială. 

(4) Comisia stabileşte principii comune de 
definire a clădirilor ale căror emisii de
dioxid de carbon şi consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero.

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 21 alineatul (2).

(5) Comisia publică un raport privind 
progresele înregistrate de statele membre în 
ceea ce priveşte creşterea numărului de 
clădiri ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero. Pe baza acestui 
raport, Comisia elaborează o strategie şi, 
dacă este cazul, propune măsuri de creştere 
a numărului de clădiri de acest tip.

(5) Până în 2016, Comisia publică un 
raport privind progresele înregistrate de 
statele membre în ceea ce priveşte 
creşterea numărului de clădiri cu consum 
net de energie egal cu zero. Pe baza acestui 
raport, Comisia elaborează o strategie şi, 
dacă este cazul, propune măsuri de creştere 
a numărului de clădiri de acest tip.

Or. en

Justificare

Anual, clădirile noi reprezintă în jur de 1% din activele imobiliare. Acest procent redus ar 
caracteriza tehnologiile cele mai recente în termeni de eficienţă energetică şi energii 
regenerabile pentru a garanta că noile clădiri permit Uniunii să îşi îndeplinească obiectivele 
în materie de schimbări climatice şi să îşi reducă dependenţa de energia importată, scumpă şi 
rară. Este mai puţin costisitor să se introducă aceste tehnologii în faza iniţială de construcţie 
a unei clădiri.
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Amendamentul 321
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clădiri ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 

scăzute sau egale cu zero

Clădiri cu consum net de energie primară
egal cu zero şi cu surplus de energie

(1) Statele membre elaborează planuri 
naţionale pentru creşterea numărului de 
clădiri ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero. Statele membre 
fixează obiective privind procentul minim 
pe care respectivele clădiri trebuie să îl 
reprezinte în 2020 în raport cu numărul 
total de clădiri şi în raport cu suprafaţa 
utilă totală.

(1) Statele membre elaborează planuri 
naţionale pentru creşterea numărului de 
clădiri care respectă standardele privind 
clădirile cu consum net de energie primară 
egal cu zero sau cu surplus de energie. 
Statele membre solicită ca toate clădirile 
noi să aibă cel puţin un consum net de 
energie primară egal cu zero până în 2014 
cel târziu.

Statele membre solicită ca toate clădirile 
noi şi cele existente care sunt supuse unei 
renovări majore şi care sunt ocupate de 
autorităţi publice să respecte cel puţin 
standardele privind clădirile cu consum 
net de energie primară egal cu zero 
începând cu 2012, luând în considerare 
rolul exemplar pe care ar trebui să îl 
joace autorităţile publice în domeniul 
performanţei energetice a clădirilor.

Statele membre stabilesc obiective 
obligatorii pentru 2012, 2015 şi 2020 
pentru clădirile cu consum net de energie 
primară egal cu zero sau cu surplus de 
energie, exprimate sub forma unui 
procent minim din numărul total al 
clădirilor în raport cu suprafaţa utilă 
totală. Aceste obiective sunt stabilite la 
minimum 30% până în 2012 şi 50% până 
în 2015.

Se fixează obiective distincte pentru: Se fixează obiective obligatorii distincte 
pentru:

(a) clădirile rezidenţiale noi şi renovate; (a) clădirile rezidenţiale existente;
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(b) clădirile nerezidenţiale noi şi renovate; (b) clădirile nerezidenţiale existente.

(c) clădiri ocupate de autorităţi publice.

Statele membre fixează obiectivele 
menţionate la litera (c) luând în 
considerare rolul exemplar pe care ar 
trebui să îl joace autorităţile publice în 
domeniul performanţei energetice a 
clădirilor.

Statele membre se asigură că toate 
clădirile existente care sunt supuse unei 
renovări majore respectă cel puţin 
standardele privind clădirile cu consum 
net de energie primară egal cu zero până 
în 2018 cel târziu.

(2) Planul naţional menţionat la 
alineatul (1) cuprinde, printre altele, 
următoarele elemente:

(2) Planul naţional menţionat la 
alineatul (1) cuprinde, printre altele, 
următoarele elemente:

(a) definiţia dată de statul membru 
clădirilor ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero;

(a) definiţia dată de statul membru 
clădirilor cu consum net de energie 
primară egal cu zero şi cu surplus de 
energie;

(b) obiective intermediare, exprimate sub 
formă de procente pe care respectivele 
clădiri trebuie să le reprezinte în raport cu 
numărul total de clădiri şi în raport cu 
suprafaţa utilă totală în 2015;

(b) obiectivele intermediare obligatorii, 
astfel cum sunt menţionate la alineatul 
(1);

(c) informaţii privind măsurile luate 
pentru promovarea acestor clădiri. (c) privire de ansamblu asupra tuturor 

politicilor şi măsurilor luate pentru 
promovarea acestor clădiri.

(3) Statele membre transmit Comisiei, până 
cel târziu la 30 iunie 2011, planurile 
naţionale menţionate la alineatul (1) şi, la 
fiecare trei ani, un raport privind progresele 
înregistrate în procesul de implementare a 
acestor planuri naţionale. Planurile 
naţionale şi rapoartele privind progresele 
înregistrate pot fi incluse în Planurile 
naţionale de acţiune pentru eficienţă 
energetică menţionate la articolul 14 
alineatul (2) din Directiva 2006/32/CE.

(3) Statele membre transmit Comisiei, până 
cel târziu la 30 iunie 2011, planurile 
naţionale menţionate la alineatul (1) şi, la 
fiecare trei ani, un raport privind progresele 
înregistrate în procesul de implementare a 
acestor planuri naţionale. Planurile 
naţionale şi rapoartele privind progresele 
înregistrate pot fi incluse în Planurile 
naţionale de acţiune pentru eficienţă 
energetică menţionate la articolul 14 
alineatul (2) din Directiva 2006/32/CE.

(4) Comisia stabileşte principii comune de 
definire a clădirilor ale căror emisii de 
dioxid de carbon şi consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero.

(4) Comisia defineşte clădirile cu consum
net de energie egal cu zero şi cu surplus de 
energie până în 2010 cel târziu.

Aceste măsuri, destinate să modifice Aceste măsuri, destinate să modifice 
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elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 21 alineatul (2).

elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 21 alineatul (2).

(5) Comisia publică un raport privind 
progresele înregistrate de statele membre în 
ceea ce priveşte creşterea numărului de 
clădiri ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero. Pe baza acestui 
raport, Comisia elaborează o strategie şi, 
dacă este cazul, propune măsuri de creştere 
a numărului de clădiri de acest tip.

(5) Comisia publică un raport privind 
progresele înregistrate de statele membre în 
ceea ce priveşte creşterea numărului de 
clădiri cu consum net de energie egal cu 
zero şi cu surplus de energie până la 30
iunie 2012 cel târziu şi la fiecare trei ani 
după această dată. Pe baza acestui raport, 
Comisia elaborează un plan de acţiune şi, 
dacă este cazul, propune măsuri de creştere 
a numărului de clădiri de acest tip.

Or. en

Justificare

Unele state membre au adoptat deja obiective ambiţioase pentru clădiri cu performanţe 
ridicate. Având în vedere beneficiile asociate, din punct de vedere economic, al mediului şi al 
ocupării forţei de muncă, statele membre ar trebui să stabilească obiective similare.

Amendamentul 322
Mechtild Rothe

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clădiri ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 

scăzute sau egale cu zero

Clădiri cu surplus de energie

(1) Statele membre elaborează planuri 
naţionale pentru creşterea numărului de 
clădiri ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero. Statele membre 
fixează obiective privind procentul minim 
pe care respectivele clădiri trebuie să îl 
reprezinte în 2020 în raport cu numărul 
total de clădiri şi în raport cu suprafaţa 
utilă totală.

(1) Statele membre elaborează planuri 
naţionale pentru creşterea numărului de 
clădiri care respectă standardele privind 
clădirile cu surplus de energie. Statele 
membre fixează obiective obligatorii 
privind procentul minim pe care 
respectivele clădiri trebuie să îl reprezinte 
în 2020 în raport cu numărul total de 
clădiri şi în raport cu suprafaţa utilă totală.
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Se fixează obiective distincte pentru: Se fixează obiective obligatorii distincte 
pentru:

(a) clădirile rezidenţiale noi şi renovate; (a) clădirile rezidenţiale noi şi renovate;

(b) clădirile nerezidenţiale noi şi renovate; (b) clădirile nerezidenţiale noi şi renovate;

(c) clădiri ocupate de autorităţi publice. (c) clădiri ocupate de autorităţi publice.

Statele membre fixează obiectivele
menţionate la litera (c) luând în considerare 
rolul exemplar pe care ar trebui să îl joace 
autorităţile publice în domeniul 
performanţei energetice a clădirilor.

Statele membre se asigură că toate 
clădirile noi şi cele deja existente 
menţionate la litera (c), care sunt supuse 
unei renovări majore, respectă
standardele privind clădirile cu surplus de 
energie începând cu 2012, luând în 
considerare rolul exemplar pe care ar trebui 
să îl joace autorităţile publice în domeniul 
performanţei energetice a clădirilor.

Statele membre solicită ca toate clădirile 
noi să respecte standardele privind 
clădirile cu surplus de energie până în 
2015 cel târziu.
Statele membre se asigură că toate 
clădirile existente care sunt supuse unei 
renovări majore respectă standardele 
privind clădirile cu surplus de nergie 
până în 2020 cel târziu.

(2) Planul naţional menţionat la 
alineatul (1) cuprinde, printre altele, 
următoarele elemente:

(2) Planul naţional menţionat la 
alineatul (1) cuprinde, printre altele, 
următoarele elemente:

(a) definiţia dată de statul membru 
clădirilor ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero;

(a) definiţia dată de statul membru 
clădirilor cu surplus de energie;

(b) obiective intermediare, exprimate sub 
formă de procente pe care respectivele 
clădiri trebuie să le reprezinte în raport cu 
numărul total de clădiri şi în raport cu 
suprafaţa utilă totală în 2015;

(b) obiective intermediare obligatorii, 
exprimate sub formă de procente pe care 
respectivele clădiri trebuie să le reprezinte 
în raport cu numărul total de clădiri şi în 
raport cu suprafaţa utilă totală în 2015;

(c) informaţii privind măsurile luate 
pentru promovarea acestor clădiri.

(c) o sinteză a politicilor şi măsurilor luate 
pentru promovarea acestor clădiri.

(3) Statele membre transmit Comisiei, până 
cel târziu la 30 iunie 2011, planurile 

(3) Statele membre transmit Comisiei, până 
cel târziu la 30 iunie 2011, planurile 
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naţionale menţionate la alineatul (1) şi, la 
fiecare trei ani, un raport privind progresele 
înregistrate în procesul de implementare a 
acestor planuri naţionale. Planurile 
naţionale şi rapoartele privind progresele 
înregistrate pot fi incluse în Planurile 
naţionale de acţiune pentru eficienţă 
energetică menţionate la articolul 14 
alineatul (2) din Directiva 2006/32/CE.

naţionale menţionate la alineatul (1) şi, la 
fiecare trei ani, un raport privind progresele 
înregistrate în procesul de implementare a 
acestor planuri naţionale. Planurile 
naţionale şi rapoartele privind progresele 
înregistrate pot fi incluse în Planurile 
naţionale de acţiune pentru eficienţă 
energetică menţionate la articolul 14 
alineatul (2) din Directiva 2006/32/CE.

(4) Comisia stabileşte principii comune de 
definire a clădirilor ale căror emisii de 
dioxid de carbon şi consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero.

(4) Comisia stabileşte o definiţie comună a 
clădirilor cu surplus de energie până în 
2010 cel târziu.

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 21 alineatul (2).

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 21 alineatul (2).

(5) Comisia publică un raport privind 
progresele înregistrate de statele membre în 
ceea ce priveşte creşterea numărului de clădiri 
ale căror emisii de dioxid de carbon şi 
consum de energie primară sunt scăzute sau 
egale cu zero. Pe baza acestui raport, Comisia 
elaborează o strategie şi, dacă este cazul, 
propune măsuri de creştere a numărului de 
clădiri de acest tip.

(5) Comisia publică un raport privind 
progresele înregistrate de statele membre în 
ceea ce priveşte creşterea numărului de 
clădiri cu surplus de energie până la 31 
ianuarie 2012 cel târziu şi la fiecare trei 
ani după acestă dată. Pe baza acestui 
raport, Comisia elaborează un plan de 
acţiune şi, dacă este cazul, propune măsuri 
de creştere a numărului de clădiri de acest 
tip.

Or. en

Justificare

Unele state membre au adoptat deja obiective ambiţioase pentru clădiri cu performanţe 
ridicate. Având în vedere beneficiile asociate, din punct de vedere economic, al mediului şi al 
ocupării forţei de muncă, statele membre ar trebui să stabilească obiective similare. Este 
necesar, prin urmare, un plan de acţiune clar pentru tehnologiile cele mai recente şi pentru 
standardele cele mai ridicate.
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Amendamentul 323
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clădiri ale căror emisii de dioxid de carbon 
şi consum de energie primară sunt scăzute 
sau egale cu zero

Clădiri ale căror emisii de dioxid de carbon 
şi consum de energie primară sunt scăzute 
sau egale cu zero sau clădiri care produc 
energie

Or. fi

Amendamentul 324
Anni Podimat

Propunere de directivă
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clădiri ale căror emisii de dioxid de carbon 
şi consum de energie primară sunt scăzute 
sau egale cu zero

Clădiri ale căror emisii de dioxid de carbon 
şi consum de energie primară sunt scăzute 
sau egale cu zero şi clădiri cu surplus de 
energie

Or. en

Justificare

Clădirile cu surplus de energie, care produc mai multă energie decât consumă, sunt deja 
posibile din punct de vedere tehnic.

Amendamentul 325
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clădiri ale căror emisii de dioxid de Clădiri al căror consum de energie final 
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carbon şi consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero

este scăzut sau egal cu zero

Or. de

Justificare

Ceea ce contează pentru consumatori este consumul de energie final - acesta este cel pe care 
îl văd ei când citesc contoarele şi din punctul lor de vedere nu are relevanţă dacă 
electricitatea este generată pe bază de surse de energie regenerabile sau energie nucleară. 
Acelaşi lucru este valabil şi în cazul gazului natural, care poate fi produs din deşeuri. Casele 
cu un consum de energie scăzut trebuie proiectate ca atare încă de la început, deoarece 
eventualele lucrări de modernizare sunt foarte scumpe. Din acest motiv, clădirile renovate ar 
trebui excluse din domeniul de aplicare al directivei. În mod similar, stabilirea unor obiective 
procentuale ar fi echivalentă cu revenirea la o economie planificată.

Amendamentul 326
Riitta Myller

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre elaborează planuri 
naţionale pentru creşterea numărului de 
clădiri ale căror emisii de dioxid de carbon 
şi consum de energie primară sunt scăzute 
sau egale cu zero. Statele membre fixează 
obiective privind procentul minim pe care 
respectivele clădiri trebuie să îl reprezinte 
în 2020 în raport cu numărul total de 
clădiri şi în raport cu suprafaţa utilă totală.

(1) Statele membre elaborează planuri 
naţionale pentru creşterea numărului de 
clădiri ale căror emisii de dioxid de carbon 
şi consum de energie primară sunt scăzute 
sau egale cu zero sau care produc energie.
Statele membre fixează obiective privind 
procentul minim pe care respectivele 
clădiri trebuie să îl reprezinte în 2020 în 
raport cu numărul total de clădiri şi în 
raport cu suprafaţa utilă totală.

Se fixează obiective distincte pentru: Se fixează obiective distincte pentru:

(a) clădirile rezidenţiale noi şi renovate; (a) clădirile rezidenţiale noi şi renovate;
(b) clădirile nerezidenţiale noi şi renovate; (b) clădirile nerezidenţiale noi şi renovate;

(c) clădiri ocupate de autorităţi publice. (c) clădiri ocupate de autorităţi publice.
Statele membre fixează obiectivele 
menţionate la litera (c) luând în considerare 
rolul exemplar pe care ar trebui să îl joace 
autorităţile publice în domeniul 
performanţei energetice a clădirilor.

Statele membre fixează obiectivele 
menţionate la litera (c) luând în considerare
rolul exemplar pe care ar trebui să îl joace 
autorităţile publice în domeniul 
performanţei energetice a clădirilor.
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(2) Planul naţional menţionat la 
alineatul (1) cuprinde, printre altele, 
următoarele elemente:

(2) Planul naţional menţionat la 
alineatul (1) cuprinde, printre altele, 
următoarele elemente:

(a) definiţia dată de statul membru 
clădirilor ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero;

(a) definiţia dată de statul membru 
clădirilor ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero sau care produc 
energie;

(b) obiective intermediare, exprimate sub 
formă de procente pe care respectivele 
clădiri trebuie să le reprezinte în raport cu 
numărul total de clădiri şi în raport cu 
suprafaţa utilă totală în 2015;

(b) obiective intermediare, exprimate sub 
formă de procente pe care respectivele 
clădiri trebuie să le reprezinte în raport cu 
numărul total de clădiri şi în raport cu 
suprafaţa utilă totală în 2015;

(c) informaţii privind măsurile luate pentru 
promovarea acestor clădiri.

(c) informaţii privind măsurile luate pentru 
promovarea acestor clădiri.

(3) Statele membre transmit Comisiei, până 
cel târziu la 30 iunie 2011, planurile 
naţionale menţionate la alineatul (1) şi, la 
fiecare trei ani, un raport privind progresele 
înregistrate în procesul de implementare a 
acestor planuri naţionale. Planurile 
naţionale şi rapoartele privind progresele 
înregistrate pot fi incluse în Planurile 
naţionale de acţiune pentru eficienţă 
energetică menţionate la articolul 14 
alineatul (2) din Directiva 2006/32/CE.

(3) Statele membre transmit Comisiei, până 
cel târziu la 30 iunie 2011, planurile 
naţionale menţionate la alineatul (1) şi, la 
fiecare trei ani, un raport privind progresele 
înregistrate în procesul de implementare a 
acestor planuri naţionale. Planurile 
naţionale şi rapoartele privind progresele 
înregistrate pot fi incluse în Planurile 
naţionale de acţiune pentru eficienţă 
energetică menţionate la articolul 14 
alineatul (2) din Directiva 2006/32/CE.

(4) Comisia stabileşte principii comune de 
definire a clădirilor ale căror emisii de 
dioxid de carbon şi consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero.

(4) Comisia stabileşte principii comune de 
definire a clădirilor ale căror emisii de 
dioxid de carbon şi consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero sau 
care produc energie.

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 21 alineatul (2).

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 21 alineatul (2).

(5) Comisia publică un raport privind 
progresele înregistrate de statele membre în 
ceea ce priveşte creşterea numărului de 
clădiri ale căror emisii de dioxid de carbon 
şi consum de energie primară sunt scăzute 
sau egale cu zero. Pe baza acestui raport, 
Comisia elaborează o strategie şi, dacă este 
cazul, propune măsuri de creştere a 

(5) Comisia publică un raport privind 
progresele înregistrate de statele membre în 
ceea ce priveşte creşterea numărului de 
clădiri ale căror emisii de dioxid de carbon 
şi consum de energie primară sunt scăzute 
sau egale cu zero sau care produc energie.
Pe baza acestui raport, Comisia elaborează 
o strategie şi, dacă este cazul, propune 
măsuri de creştere a numărului de clădiri 
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numărului de clădiri de acest tip. de acest tip.

Or. fi

Amendamentul 327
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre elaborează planuri 
naţionale pentru creşterea numărului de 
clădiri ale căror emisii de dioxid de carbon 
şi consum de energie primară sunt scăzute 
sau egale cu zero. Statele membre fixează 
obiective privind procentul minim pe care 
respectivele clădiri trebuie să îl reprezinte 
în 2020 în raport cu numărul total de 
clădiri şi în raport cu suprafaţa utilă 
totală.

(1) Statele membre elaborează planuri 
naţionale pentru creşterea numărului de 
clădiri al căror consum de energie final 
este scăzut sau egal cu zero.

Se fixează obiective distincte pentru: Se fixează obiective distincte, fără 
caracter obligatoriu, pentru:

(a) clădirile rezidenţiale noi şi renovate; (a) clădirile rezidenţiale noi;

(b) clădirile nerezidenţiale noi şi renovate; (b) clădirile nerezidenţiale noi;
(c) clădiri ocupate de autorităţi publice. (c) clădiri ocupate de autorităţi publice.

Statele membre fixează obiectivele 
menţionate la litera (c) luând în 
considerare rolul exemplar pe care ar 
trebui să îl joace autorităţile publice în 
domeniul performanţei energetice a 
clădirilor.

Or. de

Justificare

Ceea ce contează pentru consumatori este consumul de energie final - acesta este cel pe care 
îl văd ei când citesc contoarele şi din punctul lor de vedere nu are relevanţă dacă 
electricitatea este generată pe bază de surse de energie regenerabile sau energie nucleară. 
Acelaşi lucru este valabil şi în cazul gazului natural, care poate fi produs din deşeuri. Casele 
cu un consum de energie scăzut trebuie proiectate ca atare încă de la început, deoarece 
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eventualele lucrări de modernizare sunt foarte scumpe. Din acest motiv, clădirile renovate ar 
trebui excluse din domeniul de aplicare al directivei. În mod similar, stabilirea unor obiective 
procentuale ar fi echivalentă cu revenirea la o economie planificată.

Amendamentul 328
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre elaborează planuri 
naţionale pentru creşterea numărului de 
clădiri ale căror emisii de dioxid de carbon 
şi consum de energie primară sunt scăzute 
sau egale cu zero. Statele membre fixează 
obiective privind procentul minim pe care 
respectivele clădiri trebuie să îl reprezinte 
în 2020 în raport cu numărul total de 
clădiri şi în raport cu suprafaţa utilă totală.

(1) Statele membre elaborează planuri 
naţionale pentru creşterea numărului de 
clădiri noi ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 
egale cu zero şi a numărului de clădiri 
deja existente ale căror emisii de dioxid de 
carbon, precum şi consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero, 
când este posibil. Statele membre stabilesc 
treptat standarde de construcţie pentru 
clădirile noi, ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară 
trebuie să fie scăzute sau egale cu zero. 
Pentru clădirile deja existente, statele 
membre fixează obiective privind 
procentul minim pe care respectivele 
clădiri trebuie să îl reprezinte în 2020 în 
raport cu numărul total de clădiri şi în 
raport cu suprafaţa utilă totală.

Or. en

Justificare

Construirea tuturor noilor clădiri astfel încât atât emisiile de dioxid de carbon, cât și 
consumul de energie primară, să fie scăzute sau egale cu zero, va contribui la accelerarea 
performanței clădirilor în ceea ce priveşte eficienţa energetică.
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Amendamentul 329
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre elaborează planuri 
naţionale pentru creşterea numărului de 
clădiri ale căror emisii de dioxid de carbon 
şi consum de energie primară sunt scăzute 
sau egale cu zero. Statele membre fixează 
obiective privind procentul minim pe care 
respectivele clădiri trebuie să îl reprezinte 
în 2020 în raport cu numărul total de 
clădiri şi în raport cu suprafaţa utilă totală.

(1) Statele membre elaborează planuri 
naţionale pentru creşterea numărului de 
clădiri cu surplus de energie şi a 
numărului de clădiri ale căror emisii de 
dioxid de carbon şi consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero. 
Statele membre fixează obiective privind 
procentul minim pe care respectivele 
clădiri trebuie să îl reprezinte în 2020 în 
raport cu numărul total de clădiri şi în 
raport cu suprafaţa utilă totală.

Or. en

Amendamentul 330
Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre elaborează planuri 
naţionale pentru creşterea numărului de 
clădiri ale căror emisii de dioxid de carbon 
şi consum de energie primară sunt scăzute 
sau egale cu zero. Statele membre fixează 
obiective privind procentul minim pe care 
respectivele clădiri trebuie să îl reprezinte 
în 2020 în raport cu numărul total de 
clădiri şi în raport cu suprafaţa utilă totală.

(1) Statele membre elaborează planuri 
naţionale pentru creşterea numărului de 
clădiri şi cartiere ecologice ale căror emisii 
de dioxid de carbon şi consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero. 
Statele membre fixează obiective privind 
procentul minim pe care respectivele 
clădiri trebuie să îl reprezinte în 2020 în 
raport cu numărul total de clădiri şi în 
raport cu suprafaţa utilă totală.

Or. fr
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Justificare

Obiectivul amendamentului este de a facilita crearea de cartiere ecologice. La nivel local, 
este posibil să se dezvolte sinergii între sectoare, pentru a utiliza cât mai bine resursele 
disponibile – de exemplu, biomasa, energia geotermică, utilizarea căldurii de origine 
electrică (produsă prin cogenerare), căldura produsă, în mod inevitabil, de industrie – şi 
pentru a promova clădirile al căror consum de energie primară este scăzut.

Amendamentul 331
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a atinge obiectivul unor clădiri noi 
şi renovate care îndeplinesc cerinţele de 
eficienţă energetică, planurile naţionale 
trebuie să prevadă următoarele:
- stimulente volumetrice sub formă de 
„credite” transferabile acordate 
constructorului pentru creşterea 
volumului de construcţii, urmând ca 
aceste credite să fie utilizate pentru clădiri 
noi, situate în aceeaşi zonă;
- în cazul clădirilor istorice, stimulente 
mai mari decât cele prevăzute pentru 
clădirile noi şi existente; 
- crearea unui mecanism pentru 
eliberarea, în favoarea celor care 
gestionează o clădire, de certificate 
transferabile pentru clădiri, ca o 
recunoaştere a unei gestionări care 
permite atingerea şi menţinerea unor 
niveluri de economie de energie 
prestabilite. În mod contrar, gestionarii de 
clădiri care nu reuşesc să atingă şi să 
menţină standardele prestabilite de 
eficienţă energetică ar fi obligaţi să 
achiziţioneze certificate de pe piaţă;
- reducerea taxelor de urbanizare;
- proceduri de autorizare accelerate şi 
simplificate pentru practicile de 
construcţie legate de clădiri sau zone care 
implică aplicarea unor măsuri de 
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economisire a energiei;
- reducerea impozitelor pentru bunurile 
imobiliare.

Or. it

Justificare

Planurile naţionale trebuie să identifice măsuri pentru atingerea obiectivelor care corespund 
cerinţelor de eficienţă energetică atât pentru clădirile noi, cât şi pentru cele renovate.

Amendamentul 332
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) platforme industriale. 

Or. it

Justificare

În Europa există multe clădiri industriale învechite. Statele membre ar trebui să prevadă 
stimulente pentru abandonarea şi demolarea acestora, în vederea obţinerii de noi spaţii cu 
eficienţă energetică ridicată.

Amendamentul 333
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre, făcând referire la litera 
(ca), ar trebui să ofere stimulente pentru 
abandonarea clădirilor industriale 
învechite de către proprietarii privaţi 
şi/sau publici care sunt interesaţi în 
relocalizarea activităţilor lor în clădiri noi 
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cu eficienţă energetică ridicată, 
identificând zonele sau proprietăţile care 
sunt potrivite (din punct de vedere al 
infrastructurii şi/sau al existenţei 
serviciilor) ca spaţii pentru aceste unităţi 
de producţie reînnoite. Statele membre ar 
trebui să indice, de asemenea, zonele şi 
proprietăţile terţiare, de producţie sau 
comerciale în care s-ar putea realiza cel 
mai adecvat concentrarea construcţiei de 
clădiri cu un necesar de energie scăzut.

Or. it

Justificare

În Europa există multe clădiri industriale învechite. Statele membre ar trebui să prevadă 
stimulente pentru abandonarea şi demolarea acestora, în vederea obţinerii de noi spaţii cu 
eficienţă energetică ridicată.

Amendamentul 334
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre solicită ca propriile lor 
clădiri şi clădirile autorităţilor publice sau 
semipublice să fie transformate în 
proiecte de demonstrare a utilizării 
eficienţei energetice şi a energiilor 
regenerabile şi aplică acestor clădiri 
standardele privind surplusul de energie 
începând cu 2012.

Or. en



PE421.132v02-00 90/111 AM\772875RO.doc

RO

Amendamentul 335
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre promovează activ 
standardele privind surplusul de energie 
pentru clădirile noi începând cu 2012.
Începând cu 2015, pentru fiecare clădire 
care este supusă unei renovări majore, 
statele membre stabilesc procentul 
necesarului de energie care trebuie 
asigurat din surse de energie 
regenerabilă.

Or. en

Amendamentul 336
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planul naţional menţionat la 
alineatul (1) cuprinde, printre altele, 
următoarele elemente:

(2) Planul naţional menţionat la 
alineatul (1) cuprinde, printre altele, 
următoarele elemente:

(a) definiţia dată de statul membru 
clădirilor ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero;

(a) definiţia dată de statul membru 
clădirilor al căror consum de energie final 
este scăzut sau egal cu zero;

(b) obiective intermediare, exprimate sub 
formă de procente pe care respectivele 
clădiri trebuie să le reprezinte în raport cu 
numărul total de clădiri şi în raport cu 
suprafaţa utilă totală în 2015;

(c) informaţii privind măsurile luate pentru 
promovarea acestor clădiri.

(c) informaţii privind măsurile luate pentru 
promovarea acestor clădiri.
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Or. de

Justificare

Ceea ce contează pentru consumatori este consumul de energie final - acesta este cel pe care 
îl văd ei când citesc contoarele şi din punctul lor de vedere nu are relevanţă dacă 
electricitatea este generată pe bază de surse de energie regenerabile sau energie nucleară. 
Acelaşi lucru este valabil şi în cazul gazului natural, care poate fi produs din deşeuri. Casele 
cu un consum de energie scăzut trebuie proiectate ca atare încă de la început, deoarece 
eventualele lucrări de modernizare sunt foarte scumpe. Din acest motiv, clădirile renovate ar 
trebui excluse din domeniul de aplicare al directivei. În mod similar, stabilirea unor obiective 
procentuale ar fi echivalentă cu revenirea la o economie planificată.

Amendamentul 337
Alyn Smith

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planul naţional menţionat la 
alineatul (1) cuprinde, printre altele, 
următoarele elemente:

(2) Statele membre elaborează planul 
naţional menţionat la alineatul (1) 
împreună cu autorităţile locale şi 
regionale relevante, care cuprinde, printre 
altele, următoarele elemente:

Or. en

Justificare

Autorităţile locale şi regionale trebuie să fie implicate.

Amendamentul 338
Eluned Morgan

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planul naţional menţionat la 
alineatul (1) cuprinde, printre altele, 
următoarele elemente:

(2) Planul naţional menţionat la 
alineatul (1) implică consultarea 
organismelor din sectorul public şi a altor 



PE421.132v02-00 92/111 AM\772875RO.doc

RO

părţi interesate şi cuprinde, printre altele, 
următoarele elemente:

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 339
Roberts Zīle

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planul naţional menţionat la 
alineatul (1) cuprinde, printre altele, 
următoarele elemente:

(2) Planul naţional menţionat la 
alineatul (1) este elaborat în cooperare cu 
autorităţile locale şi regionale şi cuprinde, 
printre altele, următoarele elemente:

Or. en

Justificare

Având în vedere rolul specific al autorităţilor publice locale şi regionale în dezvoltarea 
clădirilor, ar trebui stabilită în directivă implicarea autorităţilor locale şi regionale în 
elaborarea planurilor naţionale.

Amendamentul 340
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) definiţia dată de statul membru eliminat
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clădirilor ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero;

Or. en

Justificare

Conform evaluării de impact realizată de Comisie, definiţiile şi calcularea metodologiilor 
pentru clădirile ale căror emisii de dioxid de carbon şi consum de energie sunt scăzute sau 
egale cu zero diferă foarte mult de la un stat membru la altul. Definiţiile comune ar putea 
favoriza accelerarea punerii în aplicare a standardelor privind clădirile cu emisii de dioxid 
de carbon şi consum de energie scăzute în cadrul UE.

Amendamentul 341
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) definiţia dată de statul membru 
clădirilor ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero;

(a) definiţia dată de statul membru 
clădirilor cu surplus de energie şi 
clădirilor ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero;

Or. en

Amendamentul 342
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) informaţii geografice la nivel 
naţional şi regional privind instalaţiile pe 
bază de energie regenerabilă existente in 
situ pe clădiri sau integrate în clădiri;
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Or. en

Amendamentul 343
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) informaţii privind procentul de 
clădiri publice sau semipublice care 
respectă standardele privind surplusul de 
energie, şi de clădiri publice sau 
semipublice ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero;

Or. en

Amendamentul 344
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre transmit Comisiei, până 
cel târziu la 30 iunie 2011, planurile 
naţionale menţionate la alineatul (1) şi, la 
fiecare trei ani, un raport privind progresele 
înregistrate în procesul de implementare a 
acestor planuri naţionale. Planurile 
naţionale şi rapoartele privind progresele 
înregistrate pot fi incluse în Planurile 
naţionale de acţiune pentru eficienţă 
energetică menţionate la articolul 14 
alineatul (2) din Directiva 2006/32/CE.

(3) Statele membre transmit Comisiei, până 
cel târziu la 30 iunie 2011, planurile 
naţionale menţionate la alineatul (1) şi, la 
fiecare trei ani, un raport privind progresele 
înregistrate în procesul de implementare a 
acestor planuri naţionale. Planurile 
naţionale şi rapoartele privind progresele 
înregistrate pot fi incluse în Planurile 
naţionale de acţiune pentru eficienţă 
energetică menţionate la articolul 14 
alineatul (2) din Directiva 2006/32/CE. În 
termen de trei luni de la prezentarea 
planului naţional de către un stat 
membru, Comisia îi poate solicita să 
prezinte un plan modificat, pe motiv că 
planul iniţial nu cuprinde toate 
dispoziţiile necesare. În acest caz, statul 
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membru propune modificări care trebuie 
să fie acceptate de Comisie înainte de 
adoptarea planului.

Or. en

Amendamentul 345
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre transmit Comisiei, până 
cel târziu la 30 iunie 2011, planurile 
naţionale menţionate la alineatul (1) şi, la 
fiecare trei ani, un raport privind 
progresele înregistrate în procesul de 
implementare a acestor planuri naţionale.
Planurile naţionale şi rapoartele privind 
progresele înregistrate pot fi incluse în 
Planurile naţionale de acţiune pentru 
eficienţă energetică menţionate la 
articolul 14 alineatul (2) din Directiva 
2006/32/CE.

Statele membre transmit Comisiei, până cel 
târziu la 30 iunie 2011, planurile naţionale 
menţionate la alineatul (1) şi, la fiecare
cinci ani, un raport privind progresele 
înregistrate în procesul de implementare a 
acestor planuri naţionale. Planurile 
naţionale şi rapoartele privind progresele 
înregistrate pot fi incluse în Planurile 
naţionale de acţiune pentru eficienţă 
energetică menţionate la articolul 14 
alineatul (2) din Directiva 2006/32/CE.

Or. de

Justificare

Este suficient ca raportarea să aibă loc la fiecare cinci ani.

Amendamentul 346
Paul Rübig

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia stabileşte principii comune de 
definire a clădirilor ale căror emisii de 
dioxid de carbon şi consum de energie 

(4) Comisia stabileşte definiţii comune 
pentru clădirile ale căror emisii de dioxid 
de carbon şi consum de energie primară 
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primară sunt scăzute sau egale cu zero. sunt scăzute sau egale cu zero.

Or. en

Justificare

Conform evaluării de impact realizată de Comisie, definiţiile şi calcularea metodologiilor 
pentru clădirile ale căror emisii de dioxid de carbon şi consum de energie sunt scăzute sau 
egale cu zero diferă foarte mult de la un stat membru la altul. Definiţiile comune ar putea 
favoriza accelerarea punerii în aplicare a standardelor privind clădirile cu emisii de dioxid 
de carbon şi consum de energie scăzute în cadrul UE.

Amendamentul 347
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia stabileşte principii comune de 
definire a clădirilor ale căror emisii de 
dioxid de carbon şi consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero.

(4) Comisia stabileşte principii comune de 
definire a clădirilor cu surplus de energie 
şi a clădirilor ale căror emisii de dioxid de 
carbon şi consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero.

Or. en

Amendamentul 348
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia stabileşte principii comune de 
definire a clădirilor ale căror emisii de 
dioxid de carbon şi consum de energie
primară sunt scăzute sau egale cu zero.

(4) Comisia stabileşte principii comune de 
definire a clădirilor al căror consum de 
energie final este scăzut sau egal cu zero.

Or. de
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Justificare

Ceea ce contează pentru consumatori este consumul de energie final - acesta este cel pe care 
îl văd ei când citesc contoarele şi din punctul lor de vedere nu are relevanţă dacă 
electricitatea este generată pe bază de surse de energie regenerabile sau energie nucleară. 
Acelaşi lucru este valabil şi în cazul gazului natural, care poate fi produs şi din deşeuri.

Amendamentul 349
Dominique Vlasto

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicatorul numeric al emisiilor de dioxid 
de carbon se calculează conform anexei I.

Or. fr

Justificare

Pentru a păstra coerenţa şi pentru a formula definiţii armonizate ale clădirilor în cauză, este 
important să se ia în considerare un indicator numeric unic al emisiilor de dioxid de carbon 
astfel cum este menţionat la anexa I.

Amendamentul 350
Anni Podimata

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia publică un raport privind 
progresele înregistrate de statele membre în 
ceea ce priveşte creşterea numărului de 
clădiri ale căror emisii de dioxid de carbon 
şi consum de energie primară sunt scăzute 
sau egale cu zero. Pe baza acestui raport, 
Comisia elaborează o strategie şi, dacă este 
cazul, propune măsuri de creştere a 
numărului de clădiri de acest tip.

(5) Comisia publică un raport privind 
progresele înregistrate de statele membre în 
ceea ce priveşte creşterea numărului de 
clădiri cu surplus de energie şi a clădirilor 
ale căror emisii de dioxid de carbon şi 
consum de energie primară sunt scăzute 
sau egale cu zero. Pe baza acestui raport, 
Comisia elaborează o strategie şi, dacă este 
cazul, propune măsuri de creştere a 
numărului de clădiri de acest tip.
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Or. en

Amendamentul 351
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia publică un raport privind 
progresele înregistrate de statele membre în 
ceea ce priveşte creşterea numărului de 
clădiri ale căror emisii de dioxid de carbon 
şi consum de energie primară sunt scăzute 
sau egale cu zero. Pe baza acestui raport, 
Comisia elaborează o strategie şi, dacă este 
cazul, propune măsuri de creştere a 
numărului de clădiri de acest tip.

(5) Comisia publică un raport privind 
progresele înregistrate de statele membre în 
ceea ce priveşte creşterea numărului de 
clădiri al căror consum de energie final 
este scăzut sau egal cu zero. Pe baza 
acestui raport, Comisia elaborează o 
strategie şi, dacă este cazul, propune 
măsuri de creştere a numărului de clădiri 
de acest tip.

Or. de

Justificare

Ceea ce contează pentru consumatori este consumul de energie final - acesta este cel pe care 
îl văd ei când citesc contoarele şi din punctul lor de vedere nu are relevanţă dacă 
electricitatea este generată pe bază de surse de energie regenerabile sau energie nucleară. 
Acelaşi lucru este valabil şi în cazul gazului natural, care poate fi produs din deşeuri.

Amendamentul 352
Adam Gierek

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia autorizează statele membre 
care dispun de resurse neutilizate din 
fondul de coeziune şi care au epuizat 
fondurile care le-au fost alocate în cadrul 
FEDR, inclusiv fondurile destinate 
locuinţelor, să transfere o parte din aceste 
fonduri structurale neutilizate regiunilor, 
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în vederea investiţiilor în renovarea 
clădirilor pentru îndeplinirea cerinţelor 
de eficienţă energetică şi pentru a permite 
o mai bună utilizare a energiei 
regenerabile în clădiri.

Or. pl

Justificare

Resursele din Fondul European pentru Dezvoltare Regională au fost distribuite unor regiuni 
individuale, iar utilizarea resurselor respective este într-un stadiu avansat. Situaţia este 
diferită în cazul resurselor din fondul structural, care sunt destinate, printre altele, 
îmbunătăţirii coeziunii în materie de infrastructuri şi mediu înconjurător. Renovarea şi 
modernizarea termică a clădirilor este în deplină concordanţă cu măsurile ecologice 
întreprinse de toate statele membre.

Amendamentul 353
Claude Turmes

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Sprijin financiar

(1) Până la 30 iunie 2009, Comisia 
înaintează propuneri corespunzătoare 
pentru stabilirea mecanismelor financiare 
de sprijinire a punerii în aplicare a 
cerinţelor prevăzute la articolele 5-9. 
Propunerile cuprind:
(a) alocarea unei sume din fondurile 
disponibile în acest sens în cadrul 
Fondului european de dezvoltare 
regională ce poate fi utilizată pentru a 
susţine eficienţa energetică şi investiţiile 
în energiile regenerabile, în conformitate 
cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 
1080/2006. Limita maximă este egală cu 
cel puţin 15% din fondurile disponibile 
totale;
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(b) extinderea eligibilităţii proiectelor 
legate de eficienţa energetică şi de sursele 
de energie regenerabilă care beneficiază 
de fonduri din cadrul Fondului european 
de dezvoltare regională, astfel încât cel 
puţin toate statele membre să devină 
eligibile pentru finanţare pentru 
îmbunătăţiri aduse în materie de eficienţă 
energetică şi energie regenerabilă pentru 
locuinţe;
(c) utilizarea altor fonduri comunitare 
pentru a sprijini cercetarea şi dezvoltarea, 
campaniile de informare sau formarea cu 
privire la eficienţa energetică;
(d) utilizarea parţială a asistenţei 
financiare din cadrul Planului european 
de redresare economică, în special în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
xx/xxxx al Parlamentului European şi al 
Consiliului de stabilire a unui program 
pentru sprijinirea relansării economice 
prin acordarea de asistență financiară 
comunitară proiectelor din domeniul 
energetic, cu scopul de a institui un sistem 
de garantare a împrumuturilor, cu 
dobândă scăzută şi dotat cu mai multe 
miliarde de euro destinat proiectelor 
privind eficienţa energetică şi energia 
regenerabilă, mai ales în sectorul 
clădirilor; 
(e) utilizarea programului Energie 
inteligentă - Europa pentru a crea, în 
special prin asistenţă tehnică, structurile 
de cunoaștere necesare, acordând o 
atenţie deosebită oraşelor şi regiunilor 
europene;
(f) înfiinţarea de către Comisia 
Europeană, Fondul European de 
Investiţii şi, dacă este necesar, statele 
membre, a unui Fond pentru eficienţă 
energetică şi energie regenerabilă 
(EEREF) în vederea mobilizării, în 
perioada dinainte de 2020, de fonduri 
publice şi investiţii private pentru 
proiectele mici şi mijlocii privind eficienţa 
energetică şi energia regenerabilă în 
statele membre, în scopul punerii în 
aplicare a prezentei directive;
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(e) reduceri ale TVA-ului sau TVA egal 
cu zero pentru servicii şi produse legate de 
creşterea eficienţei energetice a clădirilor 
şi de energia regenerabilă. 
(2) Statele membre pun în aplicare unul 
sau mai multe din mecanismele de sprijin 
financiar.
(3) Punerea în aplicare a recomandărilor 
incluse în certificatul de performanţă 
energetică trebuie susţinute de stimulente 
financiare sau fiscale.

Or. en

Justificare

Este necesar să se definească sursa finanţării investiţiilor necesare în domeniul clădirilor.

Amendamentul 354
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Sprijin financiar

(1) Până la 30 iunie 2010, Comisia 
înaintează propuneri corespunzătoare 
pentru stabilirea mecanismelor financiare 
de sprijinire a punerii în aplicare a 
cerinţelor prevăzute la articolele 5-9. 
Propunerile cuprind:
(a) creşterea sumei alocate de Fondul 
european de dezvoltare regională până la 
valoarea maximă ce poate fi utilizată 
pentru a susţine eficienţa energetică, 
inclusiv încălzirea şi răcirea urbane şi 
investiţiile în energii regenerabile, în 
conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006. Limita 
maximă creşte până la cel puţin 15% din 
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fondurile disponibile totale;
(b) extinderea eligibilităţii proiectelor 
legate de eficienţa energetică, inclusiv 
încălzirea şi răcirea urbană, şi de sursele 
de energie regenerabilă care beneficiază 
de fonduri din cadrul Fondului european 
de dezvoltare regională, astfel încât cel 
puţin toate statele membre să devină 
eligibile pentru finanţare pentru 
îmbunătăţiri aduse în materie de eficienţă 
energetică şi energie regenerabilă pentru 
locuinţe;
(c) utilizarea altor fonduri comunitare 
pentru a sprijini cercetarea şi dezvoltarea, 
campaniile de informare sau formarea cu 
privire la eficienţa energetică;
(d) înfiinţarea de către Comisia 
Europeană, Banca Europeană de 
Investiţii şi statele membre a unui Fond 
pentru eficienţă energetică şi energie 
regenerabilă în vederea mobilizării, până 
în 2020, de fonduri publice şi investiţii 
private pentru proiectele privind eficienţa 
energetică şi energia regenerabilă în 
statele membre, în scopul punerii în 
aplicare a prezentei directive;
(e) reduceri ale TVA-ului pentru servicii 
şi produse legate de creşterea eficienţei 
energetice a clădirilor.
(2) Statele membre pun în aplicare unul 
sau mai multe dintre mecanismele de 
sprijin financiar care figurează la anexa 
V. Certificatele de performanţă energetică 
menţionate la articolul 10 trebuie să 
indice care sunt mecanismele disponibile 
pentru finanţarea punerii în aplicare a 
recomandărilor privind îmbunătăţirea 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor a performanţei energetice a 
clădirii în cauză.
(3) Punerea în aplicare a recomandărilor 
incluse în certificatul de performanţă 
energetică trebuie susţinute de stimulente 
financiare sau fiscale.
(4) Pentru punerea în aplicare a 
cerinţelor prevăzute la alineatele (1) şi (2), 
Comisia şi statele membre aplică în 
special măsuri menite să susţină 
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investiţiile în domeniul îmbunătăţirii 
eficienţei energetice a persoanelor în 
situaţie de sărăcie energetică, inclusiv 
contractele de performanţă energetică.

Or. en

Justificare

În cadrul sprijinului financiar, amendamentul ar trebui să menţioneze încălzirea şi răcirea 
urbană, ce joacă un rol fundamental în dezvoltarea clădirilor care sunt mai eficiente din 
punctul de vedere al resurselor.

Amendamentul 355
Norbert Glante

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Sprijin financiar

(1) Până la 30 iunie 2010, Comisia 
înaintează propuneri corespunzătoare 
pentru stabilirea mecanismelor financiare 
de sprijinire a punerii în aplicare a 
cerinţelor prevăzute la articolele 5-9. 
Propunerile cuprind:
(a) creşterea sumei alocate de Fondul 
european de dezvoltare regională până la 
valoarea maximă ce poate fi utilizată 
pentru a susţine eficienţa energetică, 
inclusiv încălzirea şi răcirea urbane şi 
investiţiile în energii regenerabile, în 
conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006. Limita 
maximă creşte până la cel puţin 15% din 
fondurile disponibile totale;
(b) extinderea eligibilităţii proiectelor 
legate de eficienţa energetică, inclusiv 
încălzirea şi răcirea urbană, şi de sursele 
de energie regenerabilă care beneficiază 
de fonduri din cadrul Fondului european 
de dezvoltare regională, astfel încât cel 
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puţin toate statele membre să devină 
eligibile pentru finanţare pentru 
îmbunătăţiri aduse în materie de eficienţă 
energetică şi energie regenerabilă pentru 
locuinţe;
(c) utilizarea altor fonduri comunitare 
pentru a sprijini cercetarea şi dezvoltarea, 
campaniile de informare sau formarea cu 
privire la eficienţa energetică;
(d) înfiinţarea de către Comisia 
Europeană, Banca Europeană de 
Investiţii şi statele membre a unui Fond 
pentru eficienţă energetică şi energie 
regenerabilă în vederea mobilizării, până 
în 2020, de fonduri publice şi investiţii 
private pentru proiectele privind eficienţa 
energetică şi energia regenerabilă în 
statele membre, în scopul punerii în 
aplicare a prezentei directive;
(e) reduceri ale TVA-ului pentru servicii 
şi produse legate de creşterea eficienţei 
energetice a clădirilor.
(2) Statele membre pun în aplicare unul 
sau mai multe dintre mecanismele de 
sprijin financiar care figurează la anexa 
V. Certificatele de performanţă energetică 
menţionate la articolul 10 trebuie să 
indice care sunt mecanismele disponibile 
pentru finanţarea punerii în aplicare a 
recomandărilor privind îmbunătăţirea 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor a performanţei energetice a 
clădirii în cauză.
(3) Punerea în aplicare a recomandărilor 
incluse în certificatul de performanţă 
energetică trebuie susţinute de stimulente 
financiare sau fiscale.
(4) Pentru punerea în aplicare a 
cerinţelor prevăzute la alineatele (1) şi (2), 
Comisia şi statele membre aplică în 
special măsuri menite să susţină 
investiţiile în domeniul îmbunătăţirii 
eficienţei energetice a persoanelor în 
situaţie de sărăcie energetică, inclusiv 
contractele de performanţă energetică.

Or. xm
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Justificare

Propunerea raportoarei de introducere a unui nou articol ar trebui sprijinită, însă textul 
alineatului 1 literele (a) şi (b) ar trebui extins astfel încât să includă sistemele de încălzire şi 
răcire urbane, care joacă  un rol important în dezvoltarea clădirilor eficiente din punct de 
vedere energetic.

Amendamentul 356
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Sprijin financiar

(1) Până la 30 iunie 2010, Comisia 
înaintează propuneri corespunzătoare 
pentru stabilirea mecanismelor financiare 
de sprijinire a punerii în aplicare a 
cerinţelor prevăzute la articolele 5-9. 
Propunerile cuprind:
(a) creşterea sumei alocate de Fondul 
european de dezvoltare regională până la 
valoarea maximă ce poate fi utilizată 
pentru a susţine eficienţa energetică şi 
investiţiile în energii regenerabile, în 
conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006. Limita 
maximă creşte până la cel puţin 15% din 
fondurile disponibile totale;
(b) extinderea eligibilităţii proiectelor 
legate de eficienţa energetică şi de sursele 
de energie regenerabilă care pot beneficia 
de fonduri din cadrul Fondului european 
de dezvoltare regională, astfel încât cel 
puţin toate statele membre să devină 
eligibile pentru finanţare pentru 
îmbunătăţiri aduse în materie de eficienţă 
energetică şi energie regenerabilă pentru 
locuinţe;
(c) utilizarea altor fonduri comunitare 
pentru a sprijini cercetarea şi dezvoltarea, 
campaniile de informare sau formarea cu 
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privire la eficienţa energetică;
(d) înfiinţarea de către Comisia 
Europeană, Banca Europeană de 
Investiţii şi statele membre a unui Fond 
pentru eficienţă energetică şi energie 
regenerabilă în vederea mobilizării, până 
în 2020, de fonduri publice şi investiţii 
private pentru proiectele privind eficienţa 
energetică şi energia regenerabilă în 
statele membre, în scopul punerii în 
aplicare a prezentei directive;
(e) reduceri ale TVA-ului pentru servicii 
şi produse legate de creşterea eficienţei 
energetice a clădirilor.
(2) Statele membre pun în aplicare unul 
sau mai multe dintre mecanismele de 
sprijin financiar care figurează la anexa 
V. Certificatele de performanţă energetică 
menţionate la articolul 10 trebuie să 
indice care sunt mecanismele disponibile 
pentru finanţarea punerii în aplicare a 
recomandărilor privind îmbunătăţirea 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor a performanţei energetice a 
clădirii în cauză.
(3) Punerea în aplicare a recomandărilor 
incluse în certificatul de performanţă 
energetică trebuie susţinute de stimulente 
financiare sau fiscale.
(4) Pentru punerea în aplicare a 
cerinţelor prevăzute la alineatele (1) şi (2), 
Comisia şi statele membre aplică în 
special măsuri menite să susţină 
investiţiile în domeniul îmbunătăţirii 
eficienţei energetice a persoanelor în 
situaţie de sărăcie energetică rezidențială, 
inclusiv contractele de performanţă 
energetică.

Or. en

Justificare

Se recomandă folosirea sintagmei „sărăcie energetică rezidențială”, în locul sintagmei 
„sărăcie energetică”, folosită de raportoare, pentru a evita orice confuzie cu lipsa accesului 
la infrastructura energetică - uneori denumită sărăcie energetică.
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Amendamentul 357
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Sprijin financiar

(1) Până la 30 iunie 2010, Comisia 
înaintează propuneri corespunzătoare 
pentru stabilirea mecanismelor financiare 
de sprijinire a punerii în aplicare a 
cerinţelor prevăzute la articolele 5-9. 
Propunerile cuprind:
(a) creşterea sumei alocate de Fondul 
european de dezvoltare regională până la 
valoarea maximă ce poate fi utilizată 
pentru a susţine eficienţa energetică şi 
investiţiile în energiile regenerabile, în 
conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006. Limita 
maximă creşte până la cel puţin 15% din 
fondurile disponibile totale;
(b) extinderea eligibilităţii proiectelor 
legate de eficienţa energetică şi de sursele 
de energie regenerabilă care beneficiază 
de fonduri din cadrul Fondului european 
de dezvoltare regională, astfel încât cel 
puţin toate statele membre să devină 
eligibile pentru finanţare pentru 
îmbunătăţiri aduse în materie de eficienţă 
energetică şi energie regenerabilă pentru 
locuinţe;
(c) utilizarea altor fonduri comunitare 
pentru a sprijini cercetarea şi dezvoltarea, 
campaniile de informare sau formarea cu 
privire la eficienţa energetică;
(d) extinderea gradului de accesibilitate la 
împrumuturi din partea Băncii Europene 
de Investiţii, incluzând o scădere a 
pragului minim de 25 milioane de euro 
pentru astfel de împrumuturi, în vederea 
mobilizării de fonduri publice şi investiţii 
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private pentru proiectele privind eficienţa 
energetică şi energia regenerabilă în 
statele membre, în scopul punerii în 
aplicare a prezentei directive;
(e) reduceri ale TVA-ului pentru servicii 
şi produse legate de creşterea eficienţei 
energetice a clădirilor şi legate de energia 
regenerabilă pentru a promova 
intensificarea utilizării energiei 
regenerabile în clădiri.
(2) Statele membre pun în aplicare unul 
sau mai multe dintre mecanismele de 
sprijin financiar în conformitate cu 
procedura care figurează la anexa V. 
Certificatele de performanţă energetică 
menţionate la articolul 10 trebuie să 
indice care sunt mecanismele disponibile 
pentru finanţarea punerii în aplicare a 
recomandărilor privind îmbunătăţirea 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor a performanţei energetice a 
clădirii în cauză.
(3) Punerea în aplicare a recomandărilor 
incluse în certificatul de performanţă 
energetică trebuie susţinute de stimulente 
financiare sau fiscale.
(4) Pentru punerea în aplicare a
cerinţelor prevăzute la alineatele (1) şi (2), 
Comisia şi statele membre aplică în 
special măsuri menite să susţină 
investiţiile în domeniul îmbunătăţirii 
eficienţei energetice a persoanelor în 
situaţie de sărăcie energetică, inclusiv 
contractele de performanţă energetică.

Or. en

Justificare

Obiectivele foarte ambiţioase ale directivei necesită un sprijin financiar atât din partea UE, 
cât şi a statelor membre. Cu toate acestea, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a 
decide care sunt mecanismele financiare posibile şi cele mai eficiente pentru ele.
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Amendamentul 358
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Stimulente financiare şi intervenţii pe 

piaţă
(1) Statele membre elaborează rapoarte 
naţionale privind stimulentele financiare 
şi fiscale adoptate la nivel naţional şi 
subnaţional pentru a promova creşterea 
eficienţei energetice atât a clădirilor noi, 
cât şi a celor deja existente. Aceste 
rapoarte conţin planuri pentru 
dezvoltarea ulterioară a acestor 
stimulente.
(2) Statele membre elaborează rapoarte 
naţionale privind obstacolele juridice şi 
comerciale din calea investiţiilor în 
eficienţa energetică a clădirilor noi şi a 
celor deja existente. Aceste rapoarte 
naţionale sunt însoţite de detalii privind 
măsurile stabilite de statele membre 
pentru a diminua obstacolele.
(3) Statele membre prezintă Comisiei 
rapoartele naţionale prevăzute la 
alineatele (1) şi (2), incluzându-le în 
Planurile naţionale de acţiune pentru 
eficienţă energetică menţionate la 
articolul 14 alineatul (2) din Directiva 
2006/32/CE. Prin urmare, statele membre 
continuă să transmită Comisiei planurile 
lor naţionale la fiecare trei ani.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să prezinte rapoarte Comisiei privind eforturile lor de a elimina 
obstacolele comerciale prin mărirea stimulentelor financiare şi fiscale acordate 
proprietarilor de locuinţe şi locatarilor, pentru a întreprinde lucrări de renovare în clădirile 
deja existente în vederea sporirii eficienţei energetice sau pentru a construi noi clădiri 
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eficiente din punct de vedere energetic.

Amendamentul 359
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a 
Eliminarea barierelor de pe piaţă

(1) Statele membre elaborează planuri 
naţionale pentru eliminarea barierelor 
din cadrul legislaţiei lor naţionale în 
domeniul construcţiilor, închirierilor şi al 
protecţiei monumentelor şi pentru crearea 
unor stimulente financiare pentru 
investiţii care vizează îmbunătăţirea 
performanţei energetice a clădirilor noi şi 
existente.
(2) Statele membre transmit Comisiei, 
până cel târziu la 30 iunie 2011, planurile 
menţionate la alineatul (1) şi, la fiecare 
trei ani, prezintă Comisiei un raport 
privind progresele înregistrate în procesul 
de implementare a acestor planuri 
naţionale. Planurile naţionale şi 
rapoartele privind progresele înregistrate 
pot fi anexate la  planurile de acţiune 
pentru eficienţă energetică elaborate în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (2) 
din Directiva 2006/32/CE.

Or. de

Justificare

Statele membre ar trebui încurajate să creeze stimulente financiare suplimentare, de exemplu 
în cadrul legislaţiei fiscale, şi să elimine din legislaţia lor naţională în domeniul 
construcţiilor, al închirierilor şi al protecţiei monumentelor obstacolele existente din calea 
îmbunătăţirii performanţei energetice a clădirilor. Acest aspect este relevant de exemplu 
pentru criteriile care guvernează măsurile de modernizare vizând economia de energie şi 
pentru cerinţele existente privind modernizarea clădirilor aflate sub protecţie.
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Amendamentul 360
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Eliminarea barierelor de pe piaţă

(1) Statele membre elaborează planuri 
naţionale pentru eliminarea barierelor 
din cadrul legislaţiei lor naţionale în 
domeniul construcţiilor, închirierilor şi al 
protecţiei monumentelor şi pentru crearea 
unor stimulente financiare pentru 
investiţii care vizează îmbunătăţirea 
performanţei energetice a clădirilor noi şi 
existente.
(2) Statele membre transmit Comisiei, 
până cel târziu la 30 iunie 2011, planurile 
menţionate la alineatul (1) şi, la fiecare 
trei ani, prezintă Comisiei un raport 
privind progresele înregistrate în procesul 
de implementare a acestor planuri 
naţionale. Planurile naţionale şi 
rapoartele privind progresele înregistrate 
pot fi anexate la  planurile de acţiune 
pentru eficienţă energetică elaborate în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (2) 
din Directiva 2006/32/CE.

Or. de

Justificare

Prin acest amendament se urmăreşte asigurarea faptului că statele membre învaţă unele de la 
altele şi pot face schimburi de experienţe privind succesele obţinute prin intermediul 
sistemelor lor de stimulare. Având în vedere timpii de planificare şi executare îndelungaţi, 
cerinţa de raportare la fiecare cinci ani este suficientă. În plus, barierele de pe piaţă ar trebui 
identificate şi eliminate.
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