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În conformitate cu Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative1, fiecare propunere de reformare 
prezentată de Comisie este examinată de un grup de lucru consultativ alcătuit din 
reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al 
Comisiei.

În anexă se află avizul grupului consultativ referitor la propunerea menționată mai sus.

Comisia pentru afaceri juridice se va pronunța asupra acestui text, în principiu, în cadrul uneia
dintre reuniunile sale următoare.

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU POLITICI INTERNE

Anexă.

                                               
1 JO C 102, 4.4.1996, p. 2.
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GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV
AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 27 ianuarie 2009

AVIZ

ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
CONSILIULUI
COMISIEI

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța 
energetică a clădirilor
COM(2008)780 din 13.11.2008 – 2008/0223(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul 
consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 
European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 26 noiembrie și 4 decembrie 2008 în 
vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.
În cursul examinării1 propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
reformare a Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 
decembrie 2002 privind performanța energetică a clădirilor, grupul consultativ, de comun
acord, a constatat următoarele:
1) Următoarele elemente ale textului propunerii de reformare ar fi trebuit identificate utilizând
sublinierea de culoare gri utilizată în general pentru evidențierea modificărilor de fond:
- la considerentul 6, formularea „peste” (care a fost marcat prin tăierea cu liniuța dublă) și 
formularea „aproximativ” (care a fost încadrat de săgețile indicând adaptarea);
- la considerentul 9, teza finală „Metodologia de calcul al performanței energetice nu ar 
trebui să țină seama doar de sezonul în care este necesară încălzirea, ci ar trebui să acopere
performanța energetică anuală a unei clădiri” (încadrată de săgețile indicând adaptarea);

                                               
1 Grupul consultativ a avut la dispoziție versiunea lingvistică în limba engleză a propunerii, aceasta fiind 
versiunea lingvistică originală a textului examinat.
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- la considerentul 10, prima teză „Statele membre ar trebui să fixeze cerințe minime pentru 
performanța energetică a clădirilor. Aceste cerințe ar trebui stabilite avându-se în vedere 
atingerea echilibrului optim, din punctul de vedere al costurilor, între investițiile necesare și 
costurile energetice economisite de-a lungul duratei de viață a clădirii” (încadrată de săgețile 
indicând adaptarea);
- la considerentul 13, partea de text care a fost marcată prin tăierea cu liniuța dublă, între 
prima și a doua teză, cu următorul conținut: „Cele mai bune practici în această privință ar 
trebui să vizeze utilizarea optimă a factorilor semnificativi care duc la creșterea performanței 
energetice”, precum și partea de text următoare celei de-a doua teze și care a fost, de 
asemenea, marcată prin tăierea cu liniuța dublă: „această analiză poate fi realizată de statul 
membru mai întâi printr-un studiu, din care să rezulte o listă de măsuri de conservare a 
energiei adaptate unor condiții medii ale pieței locale și care să satisfacă criteriul raportului 
cost-eficiență. Înainte de începerea construcției clădirii, se pot solicita studii de specialitate, 
în cazul în care măsura sau măsurile sunt considerate ca fiind fezabile”;

- la considerentul 18, partea de text marcată prin tăierea cu liniuța dublă, anterioară primei 
teze și având următorul conținut: „Procesul de certificare poate fi susținut prin programe care 
să faciliteze accesul egal la performanțe energetice îmbunătățite; acesta se poate baza pe 
acorduri între organizațiile reprezentând părțile interesate și un organism numit de statele 
membre; poate fi realizat de societăți specializate în furnizarea de servicii energetice care 
acceptă să se angajeze în vederea efectuării investițiilor respective. Mecanismele adoptate ar 
trebui monitorizate și urmărite de către statele membre, care ar trebui, de asemenea, să 
faciliteze utilizarea programelor stimulative. În măsura posibilităților, certificatul ar trebui 
să descrie situația reală a clădirii din punct de vedere al performanței energetice și ar trebui 
să poată fi revizuit în consecință”;

- partea de text marcată prin tăierea cu liniuța dublă, care urmează după articolul 11 alineatul 
(5) și care are următorul conținut: „Obiectivul al certificatelor va fi limitat la furnizarea de 
informații, iar efectele pe care astfel de certificate le-ar putea avea în ceea ce privește 
procedurile judiciare sunt stabilite în conformitate cu legislația internă”;

- partea de text marcată prin tăiere cu liniuța dublă, care urmează după articolul 12 alineatul 
(2) și care are următorul conținut: „Gama temperaturilor de interior recomandate și actuale, 
precum și, dacă este cazul, alți factori climaterici relevanți pot fi afișați în mod clar”;
- la articolul 13 alineatul (1), formularea „sistemelor de încălzire echipate cu”, care au fost 
inserate înaintea cuvântului „cazane”;
- în anexa I, formularea „Aceste caracteristici pot include, de asemenea, etanșeitatea la aer”, 
care apare între textele de la punctele 3(a) și (b) și care a fost marcată prin tăierea cu liniuța 
dublă.

2) Următoarele părți ale textului reformat corespund părților textului aplicabil în prezent al 
Directivei 2002/91/CE, în privința cărora nu se propune nicio modificare și care, prin urmare, 
nu ar fi trebuit să fie marcate cu fond gri:
- articolul 4 alineatul (1), al doilea paragraf;

- articolul 4 alineatul (2) litera (d);
- articolul 10 alineatul (5);

- articolul 10 alineatul (7);
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- articolul 25.
3) La articolul 20 alineatul (2), introducerea primelor cuvinte „aceste măsuri” constituie o 
adaptare efectuată la textul existent al articolului 13 alineatul (2) din Directiva 2002/91/CE, 
care ar fi trebuit identificate prin folosirea marcatoarelor de adaptare corespunzătoare.

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la 
concluzia că propunerea nu conține modificări de fond în afara celor care au fost identificate 
ca atare în cadrul propunerii sau în prezentul aviz. Grupul de lucru consultativ a constatat, de 
asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente 
cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a textelor existente, 
fără modificări de fond ale acestora.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Jurisconsult Jurisconsult Director general
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