
PR\763315RO.doc PE418.275v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2008/0223(COD)

3.2.2009

***I
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind performanța energetică a clădirilor (reformare)
(COM(2008)0780 – C6-0413-2008 – 2008/0223(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportoare: Silvia-Adriana Țicău

(Reformare - articolul 80a din Regulamentul de procedură)

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 2/49 PR\763315RO.doc

RO

PR_COD_Recastingam

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind performanța energetică a clădirilor (reformare)
(COM(2008)0780 – C6-0413-2008 – 2008/0223(COD))

(Procedura de codecizie - reformare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0780),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0413/-2008),

– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative,

– având în vedere scrisoarea din 3 februarie 2009 a Comisiei pentru afaceri juridice 
destinate Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, în conformitate cu 
articolul 80a alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolele 80 și 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru afaceri juridice (A6–0000/2009),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nici o modificare de 
fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce 
privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele 
modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără 
modificări de fond ale acestora,

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de 
recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei și astfel cum este modificată în cele ce urmează;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Clădirile au un impact pe termen lung 
asupra consumului de energie și, prin 
urmare,  clădirile noi ar trebui să 
îndeplinească cerințe minime de 
performanță energetică, adaptate climatului 
local. Întrucât posibilitățile de aplicare a 
sistemelor de alimentare cu energii 
alternative nu sunt de regulă explorate la 
întregul lor potențial, ar trebui analizată 
fezabilitatea din punct de vedere tehnic, al 
mediului înconjurător și economic, a 
sistemelor de alimentare cu energii 
alternative pentru clădirile noi și pentru 
clădirile supuse unor renovări majore, 
precum și pentru modernizarea rețelelor 
de termoficare urbană în vederea 
ameliorării eficienței energetice sau a 
creșterii gradului de utilizare a energiilor 
regenerabile, indiferent de dimensiunea 
clădirii.

Or. en

Justificare

Ar trebui analizată fezabilitatea din punct de vedere tehnic, ecologic și economic, a 
sistemelor de alimentare cu energii alternative pentru clădirile noi și pentru clădirile supuse 
unei renovări majore, precum și pentru modernizarea rețelelor de termoficare urbană în 
vederea ameliorării eficienței energetice sau a gradului de utilizare a energiilor regenerabile.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sunt necesare măsuri de creștere a 
numărului de clădiri care nu doar 
îndeplinesc, ci și depășesc cerințele 

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

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

Or. en

Justificare

Stabilirea unei metodologii comune pentru definirea clădirilor care au atât emisii de dioxid 
de carbon, cât și consum de energie primară scăzute sau egale cu zero. Până la 20 iunie 
2010, Comisia ar trebui să prezinte propuneri legislative pentru stabilirea unei metodologii 
comune în acest sens, luând în considerare condițiile meteorologice regionale și crearea unui 
Fond pentru eficiență energetică și energie regenerabilă pentru a susține creșterea treptată a 
procentajului de clădiri noi care îndeplinesc aceste standarde.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a fi eficiente, cerințele 
privind performanța energetică minimă 
pentru clădiri ale căror emisii de dioxid de 

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 8/49 PR\763315RO.doc

RO

carbon și consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero ar trebui 
susținute printr-un sprijin financiar 
adecvat adresat autorităților publice, 
societăților și proprietarilor de case. 
Comisia ar trebui să prezinte propuneri 
legislative suplimentare în acest sector, în 
special cu privire la utilizarea Fondului 
european de dezvoltare regională și la 
reducerea de TVA pentru produsele și 
serviciile din domeniul eficienței 
energetice. Statele membre ar trebui să fie 
încurajate să dezvolte programe naționale 
pentru sprijinirea măsurilor privind 
eficiența energetică.

Or. en

Justificare

Este necesar un sprijin financiar adecvat pentru societăți și proprietarii de case, în special în 
legătură cu utilizarea Fondului european de dezvoltare regională și cu reducerea de TVA 
pentru produsele și serviciile din domeniul eficienței energetice. Statele membre ar trebui să 
fie încurajate să dezvolte programe naționale pentru sprijinirea măsurilor privind eficiența 
energetică.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Adlib Express Watermark



PR\763315RO.doc 9/49 PE418.275v01-00

RO

aibă oportunitatea de a solicita 
certificarea sau o actualizare a 
certificatului în orice moment, nu numai 
în momentul închirierii, vânzării sau 
renovării.

Or. en

Justificare

Certificatul de performanță energetică ar putea fi obținut nu doar atunci când o clădire sau o 
partea a acesteia este închiriată, renovată sau vândută, ci și la cerere.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Autoritățile ar trebui să folosească 
forța exemplului și ar trebui să pună în 
aplicare recomandările incluse în 
certificatul de performanță energetică în 
termenul său de valabilitate. Statele 
membre ar trebui să includă în planurile 
lor naționale măsuri pentru a susține 
autoritățile publice să fie primele în 
privința adoptării ameliorărilor privind 
eficiența energetică și să pună în aplicare 
recomandările incluse în certificatul de 
performanță energetică în termenul său 
de valabilitate. Statele membre ar trebui 
să consulte reprezentanții autorităților 
locale și regionale atunci când elaborează 
planurile naționale.

Or. en

Justificare

Autoritățile ar trebui să folosească forța exemplului și ar trebui să pună în aplicare 
recomandările incluse în certificatul de performanță energetică. Statele membre ar trebui să 
includă în planurile lor naționale măsuri pentru a susține autoritățile publice să fie primele în 
privința adoptării ameliorărilor privind eficiența energetică. Statele membre ar trebui să 
consulte reprezentanții autorităților locale și regionale atunci când își elaborează planurile 
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naționale.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Clădirile ocupate de autorități publice
și cele frecventate des de către public oferă 
posibilitatea de a da  un exemplu, arătând 
că sunt luate  în considerare problemele de 
protecție a mediului înconjurător și de 
conservare a energiei, aceste clădiri
trebuind, așadar, să fie supuse certificării 
energetice periodice. Certificatele privind 
performanța energetică ar trebui expuse în 
locuri vizibile, astfel încât publicul să fie 
mai bine informat în această privință. 
Comisia ar trebui să proiecteze o etichetă
europeană comună pentru „clădirile cele 
mai eficiente din punct de vedere 
energetic” care să fie afișată în clădirile 
care satisfac cerințele minime de 
performanță energetică și să pună în 
aplicare recomandările incluse în 
certificatul de performanță energetică.

Or. en

Justificare

Pentru a promova cerințele minime de eficiență energetică, Comisia ar trebui să proiecteze o 
etichetă europeană comună pentru „clădirile cele mai eficiente din punct de vedere 
energetic”, care să fie afișată în clădirile care satisfac cerințele minime de performanță 
energetică și care au pus în aplicare recomandările incluse în certificatul de performanță 
energetică.
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Garantarea recunoașterii reciproce 
a certificatelor de performanță energetică 
emise de un alt stat membru va fi, 
probabil, importantă pentru dezvoltarea 
unei piețe financiare transfrontaliere și a 
altor servicii care sprijină eficiența 
energetică. Pentru a facilita 
recunoașterea, Comisia ar trebui să 
stabilească standarde comune minime 
privind forma și conținutul certificatelor 
și privind acreditarea experților. Un 
certificat de performanță energetică ar 
trebui să fie disponibil atât în limba 
proprietarului, cât și în limba chiriașului 
pentru ca recomandările să fie ușor de 
înțeles.

Or. en

Justificare

Recunoașterea reciprocă a certificatelor de performanță energetică este necesară. Conținutul 
certificatului ar trebui să fie ușor de citit și de înțeles atât de către chiriaș, cât și de către 
proprietar, astfel încât aceștia să poată pune în practică recomandările certificatului.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Inspecția  periodică a sistemelor de 
încălzire și  de climatizare de către un 
personal calificat permite menținerea 
reglajelor corecte, în conformitate cu 
specificațiile tehnice ale produselor, ceea 
ce asigură o performanță optimă din 
punctul de vedere al mediului, al siguranței 
și al energiei. Ar trebui să se efectueze  o 

(20) Inspecția  periodică a sistemelor de 
încălzire și  de climatizare de către un 
personal calificat permite menținerea 
reglajelor corecte, în conformitate cu 
specificațiile tehnice ale produselor, ceea 
ce asigură o performanță optimă din 
punctul de vedere al mediului, al siguranței 
și al energiei. Ar trebui să se efectueze  o 

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 12/49 PR\763315RO.doc

RO

evaluare independentă a întregului sistem
de încălzire și de climatizare la intervale 
regulate pe durata ciclului de viață al 
acestor sisteme, mai ales înainte de 
înlocuirea sau de modernizarea acestora.

evaluare independentă a întregului sistem
de încălzire și de climatizare la intervale 
regulate pe durata ciclului de viață al 
acestor sisteme, mai ales înainte de 
înlocuirea sau de modernizarea acestora. 
Pentru a reduce cât mai mult sarcina 
administrativă a proprietarilor de clădiri 
și a chiriașilor, statele membre ar trebui 
să garanteze că orice certificare de 
performanță energetică include o 
inspecție a a sistemelor de încălzire și de 
climatizare, și că, în măsura 
posibilităților, inspecțiile sistemelor de 
încălzire și de climatizare sunt realizate în 
același timp.

Or. en

Justificare

Este important să fie redusă cât mai mult sarcina administrativă a proprietarilor de clădiri și 
a chiriașilor.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Autoritățile locale și regionale au 
un rol esențial pentru punerea în aplicare 
cu succes a prezentei directive. 
Reprezentanții acestora ar trebui să fie 
consultați în legătură cu toate aspectele 
punerii sale în aplicare la nivel național 
sau regional. Urbaniștii locali și 
inspectorii de construcții ar trebui să 
beneficieze de orientarea și resursele 
adecvate pentru a își exercita atribuțiile 
necesare.

Or. en
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Justificare

Autoritățile locale și regionale au un rol esențial pentru punerea în aplicare cu succes a 
prezentei directive. Reprezentanții acestora ar trebui să fie consultați în legătură cu toate 
aspectele punerii sale în aplicare la nivel național sau la nivel regional. Urbaniștii locali și 
inspectorii de construcții ar trebui să beneficieze de orientarea și resursele adecvate pentru a 
își exercita atribuțiile necesare.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să stabilească metodologii de calcul al nivelurilor optime, din punctul de 
vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică și norme comune 
minime de definire a clădirilor ale căror emisii de dioxid de carbon și consum de energie 
primară sunt scăzute sau egale cu zero, luând în considerare condițiile meteorologice 
regionale normale și schimbările prognozate ale acestor condiții meteorologice în timp.
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Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a.„clădire nouă” înseamnă o clădire 
pentru care autorizația relevantă de 
construcție este obținută după intrarea în 
vigoare a prezentei directive; 

Or. en

Justificare

O definiție pentru noțiunea de clădire nouă este necesară, deoarece construirea unei clădiri 
noi durează luni/ani. Este importantă introducerea noilor cerințe cu privire la clădirile 
pentru care autorizația relevantă de construcție este obținută după intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Elementele de umbrire sunt foarte importante pentru eficiența energetică și pentru reducerea 
consumului de energie primară.
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Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) peste 25% din suprafața anvelopei 
clădirii este supusă renovării, cu excepția 
lucrărilor legate de întreținerea periodică, 
de exemplu curățire sau zugrăvire;

Or. en

Justificare

Este importantă excluderea lucrărilor legate de întreținerea periodică, de exemplu curățire 
sau zugrăvire. Aceste lucrări ar putea reprezenta o suprafață mare din anvelopa clădirii, dar 
nu ar aduce nicio îmbunătățire din punctul de vedere al eficienței energetice.

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. „sărăcie energetică” înseamnă 
situația în care o gospodărie nu poate 
plăti facturile de utilități pentru încălzirea 
casei la un standard acceptabil bazat pe 
nivelurile recomandate de Organizația 
Mondială a Sănătății sau consumă mai 
mult de 10% din veniturile sale pentru 
achitarea respectivelor facturi de utilități.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar din punct de vedere tehnic pentru definirea „sărăciei 
energetice”, termen care este menționat la amendamentul 31. „Sărăcia energetică” înseamnă 
situația în care o gospodărie nu poate plăti facturile de utilități pentru încălzirea casei la un 
standard acceptabil bazat pe nivelurile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății 
sau consumă mai mult de 10% din veniturile sale pentru achitarea respectivelor facturi de 
utilități.
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Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

nu privește versiunea în limba română.

Or. en

Justificare

Nu privește versiunea în limba română.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste cerințe țin seama de condițiile 
generale care caracterizează climatul 
interior, cu scopul de a evita posibile efecte 
negative cum ar fi o ventilație 
necorespunzătoare, precum și de condițiile 
locale, destinația clădirii și vechimea 
acesteia.

Aceste cerințe țin seama de condițiile 
generale care caracterizează climatul 
interior, cu scopul de a evita posibile efecte 
negative cum ar fi, iluminatul natural 
neadecvat, o ventilație necorespunzătoare, 
precum și de condițiile locale, destinația 
clădirii și vechimea acesteia.

Or. en

Justificare

Întrucât Comisia propune o metodologie comună a UE de calculare a standardelor minime, 
este important ca aceste standarde să țină cont toți factorii legați de climatul interior, care 
vor determina cât de agreabil este să locuiești și să lucrezi într-o clădire.
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Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) construcții provizorii prevăzute să fie
utilizate o perioadă de doi ani sau mai 
puțin, platforme industriale, ateliere și 
clădiri din domeniul agricol ce nu sunt 
utilizate ca locuințe și care prezintă o 
cerere redusă de energie și clădiri 
nerezidențiale din domeniul agricol 
utilizate de un sector reglementat printr-un 
acord sectorial național în ceea ce privește 
performanța energetică;

(c) construcții provizorii, care sunt
utilizate o perioadă de cel mult trei ani, 
platforme industriale, ateliere și clădiri din 
domeniul agricol ce nu sunt utilizate ca 
locuințe și care prezintă o cerere redusă de 
energie și clădiri nerezidențiale din 
domeniul agricol utilizate de un sector 
reglementat printr-un acord sectorial 
național în ceea ce privește performanța 
energetică;

Or. en

Justificare

Întrucât Comisia propune o metodologie comună a UE de calculare a standardelor minime, 
care poate crea standarde mai stricte în multe țări, trebuie reconsiderate și reevaluate 
excepțiile de la respectivele standarde. Raportorul consideră, în acest context, că o perioadă 
de doi ani este prea scurtă în cazul construcțiilor provizorii care sunt utilizate doar pe 
perioada renovării unei clădiri (mari) existente.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul (2) – litera (d)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Reședințele secundare nu ar trebuie scutite, dar ar trebui să beneficieze de aceleași condiții și 
stimulente aplicabile reședințelor principale.  O cantitate enormă de energie se pierde în 
clădirile care nu sunt folosite în mod permanent, chiar dacă acestea nu sunt ocupate pe toată 
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perioada anului, și este greu de anticipat înaintea construirii clădirii câte luni pe an va fi 
folosită efectiv.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Începând cu 30 iunie 2014, statele 
membre nu acordă stimulente pentru 
construcția sau renovarea clădirilor sau a 
părților acestora care nu respectă un nivel 
al cerințelor minime de performanță 
energetică echivalent cu rezultatele 
calculului menționat la articolul 5 
alineatul (2).

(3) Pentru toate clădirile pentru care 
autorizația de construcție se obține după
30 iunie 2012, statele membre nu acordă 
stimulente pentru construcția sau renovarea 
clădirilor sau a părților acestora care nu 
respectă un nivel al cerințelor minime de 
performanță energetică echivalent cu 
rezultatele calculului menționat la articolul 
5 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Având în vedere costurile pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor, este 
important să se acorde sprijin și stimulente pentru respectarea unui nivel al cerințelor 
minime de performanță energetică echivalent cu rezultatele calculului menționat la articolul 
5 alineatul (2).

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Începând cu 30 iunie 2017, atunci când 
statele membre își revizuiesc cerințele 
minime de performanță energetică stabilite 
în conformitate cu alineatul (1), acestea se 
asigură că respectivele cerințe ating nivelul 
care rezultă din calculul menționat la 
articolul 5 alineatul (2).

(4) Începând cu 30 iunie 2015, statele 
membre își revizuiesc cerințele minime de 
performanță energetică stabilite în 
conformitate cu alineatul (1), și se asigură 
că respectivele cerințe ating nivelul care 
rezultă din calculul menționat la articolul 5 
alineatul (2).

Or. en
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Justificare

Îm termen de cinci ani de la intrarea în vigoare, statele membre își revizuiesc cerințele 
minime de performanță energetică stabilite în conformitate cu alineatul (1), și se asigură că 
respectivele cerințe ating nivelul care rezultă din calculul menționat la articolul 5 
alineatul (2).

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2010, Comisia 
stabilește o metodologie comparativă de 
calcul al nivelurilor optime, din punctul de 
vedere al costurilor, ale cerințelor minime 
de performanță energetică a clădirilor sau a 
părților acestora. Această metodologie 
comparativă face distincție între clădirile 
noi și cele deja existente, precum și între 
diverse categorii de clădiri.

(1) Până la 30 iunie 2010, Comisia
stabilește o metodologie comparativă de 
calcul al nivelurilor optime, din punctul de 
vedere al costurilor, ale cerințelor minime 
de performanță energetică a clădirilor sau 
a părților acestora. Această metodologie 
comparativă:

- face distincție între clădirile noi și cele 
deja existente, precum și între diverse 
categorii de clădiri și
- reflectă condițiile climatice diferite din 
diversele state membre și schimbările 
probabile ale acestor condiții în timpul 
duratei de viață a clădirii în cauză și 
- creează și justifică ipoteze pentru 
prețurile energiei. 

În vederea elaborării acestei metodologii, 
Comisia consultă reprezentanții 
autorităților locale, regionale și 
naționale.

Or. en

Justificare

Metodologia comparativă face distincția între clădirile noi și cele deja existente pentru a 
reflecta condițiile climatice diferite din diversele state membre și schimbările probabile ale 
acestor condiții în timpul duratei de viață a clădirii în cauză și pentru a crea și justifica 
ipoteze pentru prețurile energiei. În vederea elaborării acestei metodologii, Comisia consultă 
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reprezentanții autorităților locale și regionale și naționale.

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia revizuiește și actualizează 
metodologia comparativă, în funcție de 
necesități, din cinci în cinci ani.

Or. en

Justificare

Revizuirea este necesară pentru a analiza progresele tehnice.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 Articolul 6
Pentru clădirile noi, statele membre se 
asigură că, înainte de începerea lucrărilor 
de construcție, se studiază și se ia în 
considerare  fezabilitatea, din punct de 
vedere tehnic, economic și al mediului 
înconjurător, a următoarelor sisteme
alternative :

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

Or. en

Justificare

Este important să se ofere statelor membre posibilitatea de a-și dezvolta propria metodologie 
completă pentru a lua în considerare  fezabilitatea tehnică, economică și ecologică a 
sistemelor alternative.
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Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 30 iunie 2010, Comisia înaintează 
propuneri corespunzătoare de stabilire a 
orientărilor privind definirea termenului 
„fezabilitatea, din punct de vedere tehnic, 
economic și al mediului înconjurător”, 
menționat la al doilea paragraf. 

Or. en

Justificare

Raportorul consideră că, având în vedere că tindem spre o metodologie mai standardizată, 
este logică extinderea acestui principiu și la definirea a ceea ce este „fezabil”.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 Articolul 7

Statele membre iau măsurile necesare
pentru a asigura că , atunci când clădirile 
sunt supuse unor renovări majore, 
performanța lor energetică este
îmbunătățită pentru a satisface cerințele 
minime de performanță energetică , în 
măsura în care acest lucru este posibil din 
punct de vedere tehnic, funcțional și 
economic. Statele membre determină 
aceste cerințe minime de performanță 
energetică în conformitate cu articolul 4. 
Cerințele 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 

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 părți ale 
acestora, performanța lor energetică este
îmbunătățită pentru a satisface cerințele 
minime de performanță energetică , în 
măsura în care acest lucru este posibil din 
punct de vedere tehnic, funcțional și 
economic. Statele membre determină 
aceste cerințe minime de performanță 
energetică în conformitate cu articolul 4. 
Cerințele pot fi stabilite fie pentru clădirea 
renovată în totalitate, fie pentru sistemele 
sau componentele renovate atunci când 
acestea fac parte dintr-o lucrare de 
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de a îmbunătăți performanța energetică 
globală a clădirii sau a părților acesteia .

renovare ce urmează să fie realizată într-o 
perioadă de timp determinată, cu obiectivul 
de a îmbunătăți performanța energetică 
globală a clădirii sau a părților acesteia .

Or. en

Justificare

Este important să poată fi evaluată performanța energetică a clădirilor atunci când se 
realizează o schimbare sau o îmbunătățire a unor părți ale sistemului tehnic al clădirii.

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 30 iunie 2010, Comisia înaintează 
propuneri corespunzătoare de stabilire a 
orientărilor privind definirea termenului 
„fezabil din punct de vedere tehnic, 
funcțional și economic”, menționat la 
primul paragraf. 

Or. en

Justificare

Raportorul consideră că, având în vedere că tindem spre o metodologie mai standardizată, 
este logică extinderea acestui principiu și la definirea a ceea ce este „fezabil”.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 67 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând cu 1 ianuarie 2015, statele 
membre se asigură că la planificarea 
oricărei renovări majore se studiază și se 
ia în considerare  fezabilitatea, din punct 
de vedere tehnic, economic și al mediului 
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înconjurător, a următoarelor sisteme 
alternative :
(a) sisteme descentralizate de alimentare 
cu energie bazate pe surse regenerabile
de energie, inclusiv pompe de căldură;
(b) sisteme de încălzire și de răcire de 
cartier sau de bloc, dacă sunt disponibile, 
inclusiv cele bazate total sau parțial pe 
energii regenerabile;
(c) cogenerare;

Or. en

Justificare

Întrucât Comisia propune extinderea domeniului de aplicare al articolului 6 la toate clădirile 
noi și întrucât cerințele de aplicare a standardelor minime se vor aplica tuturor renovărilor 
majore, este logică aplicarea acestei cerințe atât renovărilor majore, cât și clădirilor noi. 
Această dispoziție este în concordanță cu cerințele stabilite în directiva privind energiile 
regenerabile.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc cerințe 
minime de performanță energetică în ceea 
ce privește sistemele tehnice ale clădirilor 
care sunt instalate în clădiri. Cerințele se 
stabilesc pentru sistemele tehnice noi ale 
clădirilor, pentru înlocuirea și 
modernizarea acestor sisteme și a părților 
acestora.

(1) Statele membre stabilesc cerințe 
minime de performanță energetică în ceea 
ce privește sistemele tehnice ale clădirilor 
care sunt instalate în clădiri sau sunt 
conectate la acestea sau sunt proiectate 
pentru utilizarea în comun de către mai 
multe clădiri. Cerințele se stabilesc pentru 
sistemele tehnice noi ale clădirilor, pentru 
înlocuirea și modernizarea acestor sisteme 
și a părților acestora.

Aceste cerințe vizează în special 
următoarele componente:

Aceste cerințe vizează în special 
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 și de răcire de cartier sau de 
bloc;

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

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

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

(ca) iluminat.

Or. en

Justificare

Statele membre stabilesc cerințe minime de performanță energetică în ceea ce privește 
sistemele tehnice ale clădirilor care sunt instalate în clădiri sau sunt conectate la acestea sau 
sunt utilizate în comun de către mai multe clădiri. Cerințele se stabilesc pentru sistemele 
tehnice noi ale clădirilor, pentru înlocuirea și modernizarea acestor sisteme și a părților 
acestora și includ sistemele de încălzire și de răcire de cartier sau de bloc.

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre ar trebui să 
încurajeze instalarea de sisteme de control 
active, cum ar fi sistemele de 
automatizare, control și monitorizare, 
dacă este necesar, pentru a le permite 
consumatorilor să dispună de informații 
adecvate privind utilizarea energiei, 
pentru a permite un control foarte eficient 
al raportului producție/timp, efectuat 
manual și/sau prin instalarea de sisteme 
de automatizare și pentru a fi folosite ca 
furnizori de date pentru punerea în 
aplicare a articolelor 3 4, 5 și 10 și a 
anexei I.

Or. en

Justificare

Consecința directivei ar trebui să fie creșterea performanței energetice și scăderea 
consumului de energie. Instalarea de sisteme de control active, cum ar fi sistemele de 
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automatizare, control și monitorizare le permite consumatorilor să dispună de informații 
adecvate privind utilizarea energiei pentru a-și îmbunătăți comportamentul de consum.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 Articolul 9
Clădiri ale căror emisii de dioxid de carbon 
și consum de energie primară sunt scăzute 

sau egale cu zero

Clădiri ale căror emisii de dioxid de carbon 
și consum de energie primară sunt scăzute 

sau egale cu zero

(1) Până în 2020, Uniunea Europeană își 
reduce consumul de energie primară cu 
20% și mărește eficiența energetică a 
clădirilor cu cel puțin 20%.
Până în 2020, statele membre se asigură 
că toate construcțiile noi ale căror lucrări 
de construcție sunt autorizate au atât un 
consum de energie primară, cât și emisii 
de dioxid de carbon scăzute sau egale cu 
zero.
În cazul clădirilor în care o suprafață 
totală utilă de peste 250 m2 este utilizată 
de autorități publice, statele membre se 
asigură că, până în 2015, atât consumul 
de energie primară, cât și emisiile de 
dioxid de carbon sunt scăzute sau egale 
cu zero.

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

Statele membre elaborează planuri 
naționale pentru punerea în aplicare a 
cerințelor stabilite la primele trei 
paragrafe și, în cazurile în care este 
eficient din punct de vedere al costului, 
pentru creșterea numărului de clădiri
existente ale căror emisii de dioxid de 
carbon și consum de energie primară sunt 
scăzute sau egale cu zero. Aceste planuri 
naționale sunt însoțite de programe 
naționale, regionale sau locale pentru 
susținerea măsurilor privind performanța 
energetică, cum ar fi stimulentele fiscale, 
instrumentele financiare sau reducerea 
TVA. 
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Se fixează obiective distincte pentru: În cadrul planurilor naționale se fixează 
obiective și strategii distincte pentru:

(a) clădirile rezidențiale noi și renovate; (a) clădirile noi, pentru fiecare dintre 
categoriile enumerate la anexa I punctul 
5;

(b) clădirile nerezidențiale noi și renovate; (b) clădirile existente, pentru fiecare 
dintre categoriile enumerate la anexa I 
punctul 5;

(c) clădiri ocupate de autorități publice. (c) clădiri ocupate de autorități publice, 
prin care se stabilește modul în care 
acestea urmează să joace un rol exemplar, 
fiind primele în adoptarea măsurilor.

Statele membre fixează obiectivele 
menționate la litera (c) luând în 
considerare rolul exemplar pe care ar 
trebui să îl joace autoritățile publice în 
domeniul performanței energetice a 
clădirilor.
(2) Planul național menționat la 
alineatul (1) cuprinde, printre altele, 
următoarele elemente:

(2) Planul național menționat la 
alineatul (1) cuprinde, printre altele, 
următoarele elemente:

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

(a) definiția dată de statul membru 
clădirilor ale căror emisii de dioxid de 
carbon și 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 și în raport cu 
suprafața utilă totală în 2015;

(b) obiective intermediare obligatorii 
pentru clădiri noi, exprimate sub formă de 
procente pe care respectivele clădiri trebuie 
să le reprezinte în raport cu numărul total 
de clădiri noi și în raport cu suprafața utilă 
totală în 2015;
(ba) detaliile privind cerințele pe care 
statul membru trebuie să le pună în 
aplicare pentru niveluri minime de 
energie din surse regenerabile în clădirile 
noi și cel existente supuse unor renovări 
majore, în conformitate cu Directiva
2008/xx/CE privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile și cu 
articolele 6 și 7 din această directivă;

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

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

(ca) programe naționale, regionale sau 
locale pentru susținerea măsurilor privind 
performanța energetică, cum ar fi 
stimulentele fiscale, instrumentele 
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financiare sau reducerea TVA.
(3) Statele membre transmit Comisiei, până 
cel târziu la 30 iunie 2011, planurile 
naționale menționate la alineatul (1) și, la 
fiecare trei ani, un raport privind progresele 
înregistrate în procesul de implementare a 
acestor planuri naționale. Planurile 
naționale și rapoartele privind progresele 
înregistrate pot fi incluse în Planurile 
naționale de acțiune pentru eficiență 
energetică menționate la articolul 14 
alineatul (2) din Directiva 2006/32/CE.

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

(3a) În termen de două luni de la 
prezentarea planului național de către un 
stat membru în conformitate cu alineatul
(3), Comisia, respectând pe deplin 
principiul subsidiarității, poate respinge 
planul sau orice aspect din cadrul său 
pentru nerespectarea tuturor cerințelor 
stabilite la prezentul articol. În acest caz, 
statul membru poate propune modificări. 
În termen de o lună de la primirea acestor 
propuneri, Comisia transmite acceptarea 
acestora sau solicită ale modificări 
specifice. Comisia și statul membru în 
cauză iau toate măsurile rezonabile 
pentru a ajunge la un acord privind 
planul național în termen de 5 luni de la 
notificarea inițială.  Întârzierile în 
adoptarea planului național ca urmare a 
acestui proces nu influențează acordarea 
fondurilor comunitare pentru oricare 
dintre proiectele incluse în planuri, 
inclusiv acordarea fondurilor structurale.

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

(4) Până la 30 iunie 2010 Comisia 
prezintă propuneri legislative pentru 
stabilirea de standarde minime pe care 
statele membre le folosesc pentru 
stabilirea propriei definiții a clădirilor ale 
căror emisii de dioxid de carbon și consum 
de energie primară sunt scăzute sau egale 
cu zero, luând în considerare condițiile 
meteorologice regionale normale și 
schimbarea prognozată a acestor condiții 
meteorologice în timp.

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
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directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 21 alineatul (2).
(5) Comisia publică un raport privind 
progresele înregistrate de statele membre în 
ceea ce privește creșterea numărului de 
clădiri ale căror emisii de dioxid de carbon 
și consum de energie primară sunt scăzute 
sau egale cu zero. Pe baza acestui raport, 
Comisia elaborează o strategie și, dacă este 
cazul, propune măsuri de creștere a 
numărului de clădiri de acest tip.

(5) Până în 2015, Comisia publică un 
raport privind progresele înregistrate de 
statele membre în ceea ce privește 
creșterea numărului de clădiri ale căror 
emisii de dioxid de carbon și consum de 
energie primară sunt scăzute sau egale cu 
zero. Pe baza acestui raport, Comisia 
elaborează o strategie și, dacă este cazul, 
propune măsuri suplimentare de creștere a 
numărului de clădiri de acest tip.

Or. en

Justificare

Până la 30 iunie 2010, Comisia ar trebui să stabilească standarde minime pentru definiția 
clădirilor ale căror emisii de dioxid de carbon și consum de energie primară sunt scăzute sau 
egale cu zero, luând în considerare condițiile meteorologice regionale normale.  Până în 
2020, statele membre ar trebui să se asigure că toate construcțiile noi au atât un consum de 
energie primară, cât și emisii de dioxid de carbon scăzute sau egale cu zero. Statele membre 
elaborează planuri naționale pentru creșterea numărului de astfel de clădiri. Până în 2015, 
Comisia ar trebui să publice raportul privind progresele realizate de statele membre.

Amendamentul 31

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 
cerințelor prevăzute la articolele 5-9.  
Propunerile cuprind:
(a) creșterea sumei alocate de Fondul 
european de dezvoltare regională până la 
valoarea maximă ce poate fi utilizată 
pentru a susține eficiența energetică și 
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investițiile în energiile regenerabile, în 
conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006.  
Limita maximă crește cu cel puțin 15% 
din fondurile alocate totale;
(b) extinderea eligibilității proiectelor 
legate de eficiența energetică și de sursele 
de energie regenerabile beneficiare ale 
Fondului european de dezvoltare 
regională, astfel încât cel puțin 
îmbunătățirile aduse în materie de 
eficență energetică și energie 
regenerabilă pentru locuințe să devină 
eligibile în toate statele membre;
(c) utilizarea altor fonduri comunitare 
pentru a sprijini cercetarea și dezvoltarea, 
campaniile de informare sau formarea cu 
privire la eficiența energetică;
(d) înființarea de către Comisia 
Europeană, Banca Europeană de 
Investiții și statele membre a unui Fond 
pentru eficiență energetică și energie 
regenerabilă în vederea mobilizării, până 
în 2020, de fonduri publice și investiții 
private pentru proiectele privind eficiența 
energetică și energia regenerabilă în 
statele membre, în scopul punerii în 
aplicare a prezentei directive;
(e) reduceri ale TVA-ului pentru servicii 
și produse legate de creșterea eficienței 
energetice a clădirilor.
(2)  Statele membre pun în aplicare unul 
sau mai multe dintre mecanismele de 
sprijin care figurează la anexa V. 
Certificatele de performanță energetică 
menționate la articolul 10 trebuie să 
menționeze care sunt mecanismele 
disponibile pentru finanțarea punerii în 
aplicare a recomandărilor privind 
îmbunătățirea eficientă din punctul de 
vedere al costurilor a performanței 
energetice a clădirii în cauză.
(3) Punerea în aplicare a recomandărilor 
incluse în certificatul de performanță 
energetică trebuie susținute de stimulente 
financiare sau fiscale.
(4) Pentru punerea în aplicare a 
cerințelor prevăzute la alineatele (1) și (2), 
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Comisia și statele membre aplică în 
special măsuri menite să susțină 
investițiile în domeniul îmbunătățirii 
eficienței energetice a persoanelor în 
situație de sărăcie energetică, inclusiv 
contractele de performanță energetică.

Or. en

Justificare

Întrucât Comisia propune o abordare care va conduce probabil la standarde minime mai 
stricte și general aplicabile, precum și obiective noi pentru clădirile cu consum de energie 
sau emisii de dioxid de carbon egale cu zero, este necesar să se stabilească sursele de 
finanțare a noilor standarde/obiective. 

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre stabilesc măsurile 
necesare pentru instituirea unui sistem de 
certificare a performanței energetice a 
clădirilor. Certificatul de performanță 
energetică include performanța energetică 
a unei clădiri, consumul real anual de 
energie (astfel cum este prevăzut în anexa 
I punctul 1) și valori de referință, cum ar 
fi cerințele minime de performanță 
energetică , pentru a da  posibilitatea 
proprietarilor sau locatarilor clădirii sau ai 
părților acesteia  să compare și să evalueze 
performanța sa  energetică. Statele membre 
se asigură că măsurile prevăzute permit o 
comparație cu ușurință a performanței 
energetice a diferitelor clădiri 
rezidențiale, respectiv nerezidențiale.

Or. en

Justificare

Este important să poată fi comparată cu ușurință performanța energetică a diferitelor clădiri 
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rezidențiale, respectiv nerezidențiale.

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Autoritățile folosesc forța exemplului 
și pun în aplicare recomandările incluse 
în certificatul de performanță energetică 
în termenul său de valabilitate. Statele 
membre includ în planurile lor naționale 
măsuri pentru a susține autoritățile 
publice să fie primii în adoptarea 
ameliorărilor privind eficiența energetică 
și să pună în aplicare recomandările 
incluse în certificatul de performanță 
energetică în termenul său de valabilitate. 
Statele membre consultă reprezentanții 
autorităților locale și regionale atunci 
când elaborează planurile naționale.

Or. en

Justificare

Autoritățile ar trebui să folosească forța exemplului și ar trebui să pună în aplicare 
recomandările incluse în certificatul de performanță energetică. Statele membre ar trebui să 
includă în planurile lor naționale măsuri pentru sprijinirea autorităților publice cu 
consultarea reprezentanților comunităților locale.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru apartamentele sau unitățile din 
cadrul aceluiași imobil destinate a fi 
utilizate separat, certificarea poate să se 
bazeze pe:

(5) Pentru apartamentele sau unitățile din 
cadrul aceluiași imobil destinate a fi 
utilizate separat, certificarea poate să se 
bazeze pe:
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(a) o certificare comună a întregii clădiri 
pentru blocurile cu un sistem de încălzire 
comun sau

(a) o certificare comună a întregii clădiri 
pentru blocurile cu un sistem de încălzire 
comun sau

(b) pe evaluarea unui alt apartament 
reprezentativ din același bloc.

(b) pe evaluarea performanței energetice a
apartamentului respectiv sau a unității 
din cadrul aceluiași imobil.
Certificatul clădirii, emis pe baza 
evaluării performanței energetice a 
clădirii, este afișat într-un loc vizibil 
pentru public.

Or. en

Justificare

Certificarea ar trebui să se întemeieze pe evaluarea performanței energetice a 
apartamentului respectiv sau a întregii clădiri. Certificatul clădirii ar trebui afișat într-un loc 
vizibil pentru public.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Comisia proiectează o etichetă 
europeană comună pentru „clădirile cele 
mai eficiente din punct de vedere 
energetic” care să fie afișată în clădirile 
care satisfac cerințele minime de 
performanță energetică și să pună în 
aplicare recomandările incluse în 
certificatul de performanță energetică.

Or. en

Justificare

Această etichetă va fi un stimulent pentru punerea în aplicare de către autoritățile locale, 
regionale și naționale a recomandărilor incluse în certificatul de performanță energetică.
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Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Până la 30 iunie 2010, Comisia 
adoptă orientări care includ standarde 
minime pentru forma și conținutul 
certificatelor de performanță energetică. 
Conținutul certificatului este  specificat 
atât în limba proprietarului, cât și a 
chiriașului. Această măsură, destinată să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 21 alineatul (2).
Fiecare stat membru recunoaște 
acreditarea acordată de un alt stat 
membru, în conformitate cu aceste 
orientări și nu restrânge libertatea de a 
presta servicii sau libertatea de stabilire 
din motive legate de acreditarea emisă 
într-un alt stat membru.

Or. en

Justificare

Este important să existe orientări comune la nivel european care să includă standarde 
minime pentru forma și conținutul certificatelor de performanță energetică. Aceste standarde 
comune vor îmbunătăți informațiile accesibile publicului privind performanța energetică a 
clădirilor. 

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre asigură eliberarea unui 
certificat de performanță energetică pentru 
clădirile sau părțile acestora care sunt 
construite, vândute sau închiriate și pentru 

1. Până la 30 iunie 2012, statele membre 
asigură eliberarea unui certificat de 
performanță energetică pentru clădirile sau 
părțile acestora care sunt construite, 
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clădirile în care o suprafață utilă totală de 
peste 250 m2 este ocupată de o autoritate 
publică.

vândute sau închiriate, pentru clădirile în 
care o suprafață utilă totală de peste 250 m2

este ocupată de o autoritate publică și 
pentru clădirile vizitate frecvent de public, 
cu o suprafață utilă totală de peste 250 
m2.

Or. en

Justificare

Pentru a îmbunătăți performanța energetică a clădirilor în care o suprafață utilă totală de 
peste 250 m2 este ocupată de o autoritate publică și a clădirilor vizitate frecvent de public cu 
o suprafață utilă totală de peste 250 m2, certificatul de performanță energetică se obține până 
la data de 30 iunie 2012.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Proprietarul unei clădiri poate 
solicita în orice moment unui expert 
acreditat emiterea, recalcularea și 
actualizarea unui certificat de 
performanță energetică, indiferent dacă 
clădirea este în construcție sau renovată 
pentru a fi închiriată sau vândută.

Or. en

Justificare

Pentru a îmbunătăți performanța energetică a unei clădiri, persoana interesată ar trebui să 
poată solicita un astfel de certificat, indiferent dacă clădirea este în construcție sau renovată 
pentru a fi închiriată sau vândută.
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Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că, în cazul în care o 
suprafață utilă totală de peste 250 m2 dintr-
o clădire pentru care a fost eliberat un 
certificat de performanță energetică în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (1)
este vizitată frecvent de public, certificatul 
de performanță energetică este afișat într-
un loc vizibil publicului. 

(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a asigura că, în cazul în care o 
clădire are suprafață utilă totală de peste 
250 m2 și este vizitată frecvent de public, 
certificatul de performanță energetică este
afișat într-un loc vizibil publicului .

Or. en

Justificare

Ca și în cazul clădirilor folosite de autoritățile publice, pentru clădirile cu o suprafață utilă 
totală de 250 m2 și vizitate frecvent de public, certificatul de performanță energetică ar trebui 
să fie afișat într-un loc vizibil publicului. 

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 13 - alineatul 4 - paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În cazul în care Comisia consideră că 
raportul statului membru menționat în cel 
de-al doilea paragraf nu demonstrează 
echivalența măsurii la care face referire 
primul paragraf, aceasta poate solicita 
statului membru, în termen de 6 luni de la 
primirea raportului, fie să aducă probe 
suplimentare, fie să pună în aplicare 
anumite măsuri specifice suplimentare.  
În cazul în care, în termen de un an de la 
solicitare, Comisia se declară 
nemulțumită de probele furnizate sau de 
măsurile suplimentare aplicate, aceasta 
poate retrage derogarea prevăzută la 
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alineatele (1), (2) și (3).

Or. en

Justificare

Este importantă definirea unei proceduri clare de aprobare în cazul în care se aplică 
derogarea de la alineatele (1), (2) și (3).   Pentru a aplica aceste derogări, statele membre 
trebuie să beneficieze de certitudine juridică.

Amendamentul 41

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru aplicarea măsurilor prevăzute 
la alineatele (1) și (2) și în măsura în care 
acest lucru este fezabil din punct de 
vedere economic și tehnic, statele membre 
se asigură că inspecțiile au loc în același 
timp cu inspecțiile sistemelor de încălzire 
prevăzute la articolul 13, în scopul 
reducerii la minim a costurilor pentru 
proprietarii de construcții și chiriași.

Or. en

Amendamentul 42

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Prin derogare de la alineatele (1) și 
(2), statele membre pot decide să ia
măsurile necesare pentru ca utilizatorii să 
primească consultanță cu privire la 
înlocuirea sistemelor de aer condiționat 
sau la alte modificări ale sistemului de aer 
condiționat, care pot include inspecții 
pentru evaluarea randamentului și a 
dimensionării acestuia. Impactul global al 
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acestei abordări ar trebui să fie în linii 
mari echivalent cu cel rezultat din 
aplicarea dispozițiilor de la alineatele (1) 
și (2).
În cazul în care  statele membre aleg să 
aplice măsurile menționate la primul 
paragraf, acestea  prezintă Comisiei , 
până cel târziu la 30 iunie 2011,  un 
raport asupra echivalenței acestor măsuri 
cu cele prevăzute la alineatele (1) și (2). 
Statele membre transmit Comisiei 
rapoartele menționate la fiecare trei ani. 
Rapoartele pot fi incluse în Planurile 
naționale de acțiune pentru eficiență 
energetică menționate la articolul 14 
alineatul (2) din Directiva 2006/32/CE.
 În cazul în care Comisia consideră că 
raportul statului membru care este 
menționat în cel de-al doilea paragraf nu 
demonstrează echivalența măsurii la care 
face referire primul paragraf, aceasta 
poate solicita statului membru, în termen 
de 6 luni de la primirea raportului, fie să 
aducă probe suplimentare, fie să pună în 
aplicare anumite măsuri specifice 
suplimentare.  În cazul în care, în termen 
de un an de la solicitare, Comisia se 
declară nemulțumită de probele furnizate 
sau de măsurile suplimentare aplicate,  
aceasta poate retrage derogarea prevăzută 
la alineatele (1), (2) și (3).

Or. en

Justificare

Ca și în cazul sistemelor de încălzire, este important să existe aceeași procedură și pentru 
derogări.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Experții sunt autorizați ținându-se seama Experții sunt autorizați ținându-se seama 
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de competența și independența acestora. de competența și independența acestora. 
Statele membre pun la dispoziția 
publicului informații cu privire la 
sistemele de formare și de acreditare 
menționate la alineatul (1). Statele 
membre pun, de asemenea, la dispoziție 
lista experților acreditați.
Până în 2011, Comisia stabilește orientări 
care includ standarde minime pentru 
formarea periodică și acreditarea 
experților. Această măsură, destinată să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 21 alineatul (2).

Fiecare stat membru recunoaște 
acreditarea acordată de un alt stat 
membru, în conformitate cu aceste 
orientări și nu restrânge libertatea de a 
presta servicii sau libertatea de stabilire 
din motive legate de acreditarea emisă 
într-un alt stat membru.
Statele membre nu pot impune bariere 
nejustificate la acreditarea persoanelor 
care îndeplinesc standardele minime în 
temeiul orientărilor Comisiei.

Or. en

Justificare

Pentru punerea în aplicare a prezentei directive, este important să se asigure accesul la 
informațiile legate de experții acreditați. Recunoașterea reciprocă a acreditării acordate de 
un alt stat membru va accelera aplicarea directivei. Recunoașterea reciprocă ar trebui să se 
întemeieze pe orientările fixate de Comisie înainte de 1 ianuarie 2011.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, asistată de comitetul constituit în 
temeiul articolului 20, evaluează prezenta 

Comisia, asistată de comitetul constituit în 
temeiul articolului 20, evaluează până în 
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directivă în lumina experienței acumulate 
pe parcursul aplicării sale și, dacă este 
necesar, face propuneri cu privire, între 
altele, la:

2015 prezenta directivă în lumina 
experienței acumulate pe parcursul 
aplicării sale și, dacă este necesar, face 
propuneri cu privire, între altele, la:

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

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

(b) stimulente generale pentru noi măsuri 
de îmbunătățire a eficienței energetice în 
clădiri.

(b) stimulente generale pentru noi măsuri 
de îmbunătățire a eficienței energetice a 
clădirilor.
(ba) stabilirea unor cerinței comune la 
nivel comunitar pentru clădirile existente 
care au atât un consum de energie 
primară, cât și emisii de dioxid de carbon 
scăzute sau egale cu zero.

Or. en

Justificare

Raportul Comisiei privind progresele înregistrate ar trebui să analizeze situația actuală 
privind punerea în aplicare a directive și să propună măsuri pentru creșterea numărului 
clădirilor existente care au atât un consum de energie primară, cât și emisii de dioxid de 
carbon scăzute sau egale cu zero.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În mod special, statele membre le 
furnizează proprietarilor sau locatarilor 
clădirilor informații despre certificatele de 
performanță energetică și rapoartele de 
inspecție, inclusiv scopul și obiectivele 
acestora, despre modalitățile rentabile de 
îmbunătățire a performanței energetice a 
clădirilor și despre consecințele financiare 
pe termen mediu și lung în cazul în care nu 
se iau măsuri de îmbunătățire a 
performanței energetice a clădirii. 
Campaniile de informare au scopul de a 
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încuraja proprietarii și chiriașii să 
îndeplinească și chiar să depășească 
standardele minime.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 46

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează, de asemenea, 
cu participarea autorităților locale și 
regionale, că persoanele responsabile de 
punerea în aplicare a prezentei directive 
prin intermediul planificării și aplicării 
standardelor de construcție, beneficiază 
de orientare și formare corespunzătoare. 
O astfel de orientare și formare 
accentuează importanța îmbunătățirii 
performanței energetice și permite luarea 
în considerare a combinației optime dintre 
îmbunătățirile în domeniul eficienței 
energetice, utilizarea energiei 
regenerabile și a termoficării și răcirii 
comune în planificarea, proiectarea, 
construirea și renovarea zonelor 
industriale sau rezidențiale.

Or. en

Justificare

Este important ca, prin intermediul planificării și aplicării normelor de construcție, să fie 
puse la dispoziție orientări și o formare profesională adecvate. O astfel de orientare și 
formare accentuează importanța îmbunătățirii performanței energetice și permite luare în 
considerare a combinației optime dintre îmbunătățirile în domeniul eficienței energetice, 
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utilizarea energiei regenerabile și a termoficării și răcirii comune pentru planificarea, 
proiectarea, construirea și renovarea zonelor industriale sau rezidențiale.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru formarea unui număr mai mare de 
instalatori și pentru realizarea acesteia la 
un nivel superior de competență pentru 
instalarea și integrarea tehnologiei 
eficiente din punct de vedere energetic și 
regenerabile, astfel încât să li se permită 
să joace rolul esențial pe care îl au de a 
susține îmbunătățirea eficienței energetice 
a clădirilor. 

Or. en

Justificare

Este important ca instalatorii să beneficieze de o formare corespunzătoare. O asemenea 
formare ar trebui să consolideze importanța îmbunătățirii performanței energetice. 

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până în 2010, Comisia creează un site 
internet care cuprinde următoarele 
informații:
(a) ultima versiune a fiecărui Plan de 
acțiune pentru eficiență energetică 
menționat la articolul 14 alineatul (2) din 
Directiva 2006/32/CE;
(b) detalii cu privire la măsurile europene 
aplicate în prezent la nivel comunitar 
pentru a îmbunătăți performanța 
energetică a clădirilor, inclusiv orice 
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instrument financiar/fiscal aplicabil, 
punerea în aplicare corespunzătoare sau 
date de contact;
(c) detalii cu privire la măsurile europene 
aplicate în prezent la nivel comunitar 
pentru a îmbunătăți performanța 
energetică a clădirilor, inclusiv orice 
instrument financiar/fiscal aplicabil, 
punerea în aplicare corespunzătoare sau 
date de contact;
(d) exemple de cele mai bune practici la 
nivel național, regional și local pentru 
îmbunătățirea performanței energetice a 
clădirilor.
Informațiile menționate la primul 
paragraf sunt prezentate într-o formă care 
poate fi ușor accesată și pe înțelesul 
chiriașilor, proprietarilor și 
întreprinderilor obișnuite din toate statele 
membre, precum și al autorităților locale, 
regionale și naționale. Informațiile 
trebuie să fie prezentate astfel încât să 
ajute persoanele fizice și organizațiile în 
evaluarea cu ușurință a susținerii pe care 
o au la dispoziție pentru îmbunătățirea 
performanței energetice a clădirilor și 
pentru a compara măsurile de sprijinire 
din statele membre.

Or. en

Justificare

Punerea în aplicare a directivei va fi accelerată de crearea unui site internet, construit și 
actualizat de către Comisie împreună cu statele membre, cu scopul de a ajuta statele membre 
și alte părți interesate să primească și să facă schimb de informații cu privire la cele mai 
bune practici și la programele naționale și instrumentele financiare/fiscale disponibile.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 

Statele membre stabilesc normele privind 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
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dispozițiilor naționale adoptate în temeiul 
prezentei directive și iau toate măsurile 
necesare pentru a garanta faptul că acestea 
sunt puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute 
trebuie să fie eficiente, proporționale și cu 
efect de descurajare. Statele membre 
transmit aceste dispoziții Comisiei până cel 
târziu la 31 decembrie 2010 și îi notifică 
fără întârziere orice modificare ulterioară 
care aduce atingere acestora.

dispozițiilor naționale adoptate în temeiul 
prezentei directive și iau toate măsurile 
necesare pentru a garanta faptul că acestea 
sunt puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute 
trebuie să fie eficiente, proporționale și cu 
efect de descurajare. Statele membre 
transmit aceste dispoziții Comisiei până cel 
târziu la 31 decembrie 2010 și îi notifică 
fără întârziere orice modificare ulterioară 
care aduce atingere acestora. Statele 
membre probează eficiența normelor de 
sancționare din cadrul Planurilor de 
acțiune pentru eficiența energetică 
prevăzute în articolul 14 alineatul (2) din 
Directiva 2006/32/CE.

Or. en

Justificare

Este important să se facă o analiză a eficacității sancțiunilor aplicate de statele membre.

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Anexa IVa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa V
Instrumente financiare pentru 

îmbunătățirea performanței energetice a 
clădirilor

Statele membre pun în aplicare una sau 
mai multe din următoarele măsuri:
(a) reduceri de TVA pentru economia de 
energie, performanța energetică ridicată 
și bunuri și servicii  bazate pe energie 
regenerabilă;
(b) alte reduceri fiscale pentru bunuri sau 
servicii economice din punct de vedere 
energetic sau clădiri eficiente energetic, 
inclusiv reduceri ale impozitelor pe venit 
sau pe proprietate;
(c) subvenții directe;
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(d) sisteme de împrumut subvenționate 
sau împrumuturi cu dobândă redusă;
(e) programe de subvenționare;
(f) sisteme de garantare a împrumutului;
(g) condiții impuse furnizorilor de energie 
sau acorduri încheiate cu aceștia pentru a 
oferi asistență financiară tuturor 
categoriilor de consumatori, inclusiv 
pentru contractele privind performanța 
energetică.
Punerea în aplicare a recomandărilor 
incluse în certificatul de performanță 
energetică trebuie susținute de stimulente 
financiare sau fiscale.

Or. en

Justificare

Amendament legat din punct de vedere tehnic de amendamentul 31. Întrucât Comisia propune 
o abordare care va conduce probabil la standarde minime mai stricte și general aplicabile, 
precum și obiective noi pentru clădirile cu consum de energie sau emisii de dioxid de carbon 
egale cu zero, este necesar să se stabilească sursele de finanțare a noilor standarde/obiective. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

Importanța eficienței energetice

Europa se confruntă cu o serie de provocări majore pe termen scurt, mediu și lung legate de 
cererea și oferta de energie.

Europa are nevoie de un viitor durabil, cu emisii reduse de carbon. Uniunea Europeană și-a 
fixat obiective foarte ambițioase pentru 2020: reducerea gazelor cu efect de seră cu 20% (30% 
în cazul în care se ajunge la un acord internațional), reducerea cu 20% a consumului de 
energie prin creșterea eficienței energetice și satisfacerea a 20% din nevoile noastre energetice
din surse regenerabile. 

De asemenea, UE se confruntă cu o gravă recesiune economică. În cursul celui de-al treilea 
trimestru al 2008, PIB-ul a scăzut cu 0,2% în UE27, comparativ cu trimestrul anterior. În zona 
euro (ZE15), rata șomajului ajustată în funcție de variațiile sezoniere s-a ridicat la 7,8% în 
noiembrie 2008. 

Prețul și fiabilitatea aprovizionării cu energie vor constitui un factor crucial atât pentru 
competitivitatea Uniunii Europene cât și pentru bunăstarea cetățenilor ei. La nivelul UE, în 
ultimii doi ani, prețul energiei pentru gospodării a crescut substanțial: cu 15% pentru 
electricitate, 21% pentru motorină și 28% pentru gaze naturale. Aceasta va fi avut un impact 
semnificativ asupra celor mai vulnerabili membri ai societății.

Promovarea „locurilor de muncă ecologice” are potențialul de a deveni o componentă 
delicată a planului de redresare european. Investițiile în eficiența energetică, care solicită 
adesea utilizarea intensivă a forței de muncă, joacă un rol deosebit de important în crearea 
locurilor de muncă. Studiile comandate de Comisie arată faptul că investițiile în eficiența 
energetică generează tot atâtea sau mai multe locuri de muncă decât investițiile în 
infrastructura tradițională (drumuri, poduri, sau transmisia de energie).

Criza gazelor de la sfârșitul anului 2008 și începutul lui 2009 a scos la lumină provocările 
pentru siguranța aprovizionării în UE și dependența Uniunii Europene de aprovizionarea 
externă cu gaze. UE-27 depinde de importuri în proporție de 51% pentru satisfacerea 
necesarului de energie.

Creșterea eficienței energetice constituie pentru Uniunea Europeană modul cel mai rentabil 
de: atingere a obiectivelor sale în privința emisiilor de CO2, de creare de locuri de muncă, de 
reducere a costurilor pentru întreprinderi, de abordare a problemei efectelor pe plan social ale 
creșterii prețurilor energiei și de reducere a dependenței tot mai mari a UE față de furnizorii 
de energie externi.

Ameliorarea performanței energetice a clădirilor, care reprezentă aproximativ 40% din 
consumul de energie, constituie o etapă deosebit de critică. Având în vedere contextul descris 
mai sus, acum a sosit momentul potrivit ca UE să reexamineze și să modifice Directiva 
privind performanța energetică a clădirilor.
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Bariere în calea progresului

Intenția declarată a Comisiei de a propune această reformare are două planuri:
 Punerea în practică a experienței dobândite din momentul intrării în vigoare în 2002 a 

directivei inițiale;
 Garantarea unei aplicări mai uniforme și mai riguroase a dispozițiilor legislației 

respective.

Principiul reformării s-a bucurat de un larg sprijin în cadrul sectoarelor construcției și 
energiei. Aceasta nu înseamnă însă că nu necesită o atentă examinare și adaptare.

Reformarea prezintă aspecte problematice mai ales datorită nivelului dezamăgitor la care s-a 
realizat punerea în aplicare a actualei directive. 22 de state membre declară că au realizat o 
transpunere integrală, dar Comisia și-a exprimat dezamăgirea față de stadiul punerii în 
aplicare a măsurilor privind eficiența energetică în multe state membre; și (cu toate că nu 
există date concrete) impresia generală este că, în numeroase state membre, numărul clădirilor 
noi și al lucrărilor de renovare care conțin îmbunătățiri semnificative în materie de eficiență
energetică este scăzut.

Unele dintre barierele în calea progresului sunt:

1. Lipsa conștientizării posibilității de economisire a resurselor financiare. Această barieră 
trebuie eliminată prin campanii de informare.

2. Incertitudinea și neîncrederea privind volumul economiilor de energie care va fi obținut.
Certificarea și managementul calității pot contribui la creșterea încrederii în rezultatele 
măsurilor care vizează economisirea energiei. 

3. Lipsa accesului la resurse financiare pentru investiții majore în cadrul măsurilor de 
economisire a energiei. Guvernele ar trebui să creeze programe de sprijin financiar și să 
garanteze că băncile pot să ofere finanțări.

4.  „Efortul” implicat – în special pentru restaurare și renovare. Campaniile de informare și 
programele de sprijin ar trebui să se concentreze asupra oportunităților de investiție spontană, 
de exemplu în momentul schimbării profesiei, combinate cu programe de modernizare locală.

Îmbunătățiri necesare aduse directivei

Finanțarea

Directiva ar trebui să reflecte nevoia unei finanțări adecvate conform standardelor și cerințelor 
minime care vor fi stabilite. Obiectivul directivei va fi îndeplinit numai în condițiile 
accesibilității unor instrumente financiare combinate, care să vizeze, în mod ideal, cele mai 
vulnerabile gospodării. 

Există numeroase instrumente posibile pe care statele membre și/sau Comisia ar putea și ar 
trebui să le implementeze:
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 Proiecte de cheltuieli publice directe.
 Subvenții și garanții pentru împrumut (utile atunci când este dificilă obținerea unui credit).
 Ajutoare sociale.
 Reduceri ale TVA-ului pentru servicii și produse legate de creșterea eficienței energetice a 

clădirilor.
 Reduceri ale impozitelor pe proprietăți.
 Modele de finanțare inovatoare – de exemplu, finanțare prin replăți, pe baza economiilor 

realizate la facturile de energie.
 Crearea Fondului european pentru eficiență energetică și energie regenerabilă, pentru a 

facilita punerea în aplicare a directivei. 
Până în prezent, utilizarea limitată a fondurilor structurale pentru eficiența energetică a 
clădirilor a fost permisă exclusiv statelor membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 
mai 2004 sau după această dată. Comisia a propus extinderea acestei posibilități la toate 
statele membre. Raportorul propune o creștere de la 3% la 15% a sumei maxime care poate fi 
alocată acestor proiecte prin finanțarea FEDR.

Informarea și sensibilizarea

Este vital ca toți actorii implicați să fie informați în privința avantajelor ameliorării 
performanței energetice și să aibă acces la informații pertinente referitoare la modalitățile de 
realizare a performanței energetice. Statele membre ar trebui să poată face schimb de 
informații legate de cele mai bune practici.

Ar trebui creată o resursă europeană comună – un site internet și o bază de date – care să 
conțină întreaga legislație aplicabilă, toate programele publice de promovare a reducerii 
emisiilor de CO2 și a construcțiilor de clădiri cu performanță energetică, precum și 
instrumentele financiare și fiscale aplicabile. 

Campaniile de informare și de sensibilizare ar trebui să se axeze pe aspecte care nu sunt 
reglementate de standardele minime.

Autorități locale și regionale

Statele membre joacă un rol important în punerea în practică a procedurilor de ameliorare a 
performanței energetice a clădirilor. 

Autoritățile locale și regionale ar trebui consultate în cadrul elaborării metodologiei 
standardizate de calcul al cerințelor minime de performanță energetică. 

În plus, statele membre trebuie să se asigure că proiectanții și inspectorii construcțiilor 
beneficiază de orientare și formare, astfel încât să poată evalua în mod corespunzător 
combinația optimă de surse de energie regenerabilă, tehnologii cu randament ridicat și sisteme 
urbane de încălzire și climatizare, la planificarea, proiectarea, construirea și renovarea zonelor 
industriale sau rezidențiale.

Certificatele de performanță energetică
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„Performanța energetică”, astfel cum este definită în directivă, este posibil să nu reflecte 
consumul real de energie. Pentru clădirile în care suprafața utilă totală de peste 250² m este 
ocupată de o autoritate publică și pentru clădirile vizitate frecvent de public și având o 
suprafață utilă totală de peste 250 m², este important ca certificatele de performanță 
energetică (CPE) să conțină și să afișeze informații referitoare la consumul real de energie. 

Informațiile cuprinse în certificatele de performanță energetică afișate în clădiri ocupate de 
autorități publice și alte clădiri frecventate de public trebuie să fie accesibile și ușor 
comparabile. Comisia ar trebui să elaboreze standardele comune de afișare, inclusiv o etichetă 
comună privind consumul de energie pentru astfel de clădiri. 

Întrucât clădirile ocupate de autoritățile publice trebuie să joace un rol exemplar în 
demonstrarea și promovarea eficienței energetice, ar trebui să se solicite acestora punerea în 
aplicare a recomandărilor cuprinse în certificatele de performanță energetică într-o limită de 
timp rezonabilă. Pe de altă parte, toți proprietarii de clădiri ar trebui să aibă dreptul să 
introducă sau să revizuiască un astfel de certificat în orice moment, folosind experți diferiți în 
cazul în care nu este de acord cu recomandările prevăzute.

În cele din urmă, este vitală consolidarea standardizării și a recunoașterii reciproce în toate 
statele membre, atât privind certificatele de performanță energetică (CPE) cât și formarea și 
acreditarea experților care le eliberează. În acest sens, Comisia ar trebui să elaboreze orientări 
comune în ambele cazuri.

Standarde minime

Raportorul dumneavoastră sprijină abordarea Comisiei în vederea garantării convergenței 
între statele membre pe baza standardelor minime stabilite de acestea și aprobă termenele 
flexibile care au fost propuse. Abordarea va permite o flexibilitate care să reflecte diferențele 
geografice și climatice, garantând în același timp rigurozitatea și pertinența standardelor. Cu 
toate acestea, sunt necesare unele îmbunătățiri minore.

Având în vedere evoluțiile continue în know-how-ul tehnologic și al construcției și în lumina 
experienței statelor membre în ceea ce privește aplicarea, este logic ca și Comisia să 
revizuiască și să actualizeze în mod regulat metodologia standardizată de calculare a eficienței 
energetice obținute cu costuri minime.

Statele membre ar trebui să descurajeze construcția de clădiri noi care nu îndeplinesc, după 
2014, nivelurile optime (din punctul de vedere al costurilor) de performanță energetică 
indicate de metodologia standardizată. Pe de altă parte, raportorul se teme că aplicarea acestui 
termen limită în cazul lucrărilor de renovare este problematică – planificarea și execuția unor 
proiecte de renovare majore este de durată, astfel încât un termen stabilit pentru 2014 poate să 
însemne că, în multe țări, proiectele importante la scară largă vor fi întârziate și întrerupte.

În ceea ce privește scutirile, raportorul nu vede niciun motiv pentru care reședințele secundare 
ar trebui scutite de la respectarea standardelor minime. Cu toate acestea, raportorul consideră 
că un termen de doi ani este prea scurt pentru a defini o clădire folosită temporar – de 
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exemplu, companiile mari vor trebui să folosească drept sediu temporar alte clădiri pentru 
perioade mai îndelungate pe durata renovării sediului central al acestora.

Raportorul este de acord cu propunerea Comisiei de a extinde standardele minime care se 
aplică în cazul lucrărilor ample de renovare. În schimb, se aplică o scutire bazată pe 
fezabilitatea tehnică și economică. Este probabil ca diferite state membre și chiar diferite 
agenții locale însărcinate cu punerea în aplicare să definească fezabilitatea în moduri diferite, 
prin urmare sunt necesare orientări clare în acest domeniu.

Clădiri cu emisii de dioxid de carbon scăzute sau egale cu zero

Propunerea Comisiei poate fi consolidată cu privire la acest aspect. Nu există niciun motiv 
pentru care toate clădirile noi nu ar îndeplini această cerință până în 2020. Clădirile publice ar 
trebui să o îndeplinească mai devreme.

Până în 2013, Comisia ar trebui să înainteze o propunere pentru o definiție comună a 
clădirilor cu emisii de dioxid de carbon scăzute sau egale cu zero, precum și o metodologie 
comparativă care urmează să fie folosită de statele membre în adaptarea planurilor și 
definițiilor lor la nivel național. Pentru a garanta rigurozitatea, eficacitatea și interpretarea 
corectă a acestora, ele ar trebui să facă obiectul unei proceduri de codecizie, și nu de 
comitologie.

Inspecția sistemelor de încălzire și de climatizare

Întrucât inspecțiile sistemelor de încălzire și de climatizare pot constitui o povară birocratică 
considerabilă pentru proprietarii de clădiri, este esențial ca inspecțiile să se sincronizeze, 
astfel încât ambele inspecții să se realizeze, în mod ideal, în același timp.

Comisia prevede o derogare de la inspecțiile regulate ale sistemelor de încălzire în cazul în 
care statele membre iau alte măsuri care sunt „echivalente”. Aceeași regulă ar trebui să se 
aplice în cazul sistemelor de climatizare. Cu toate acestea, Comisia pare să nu dispună de 
niciun mijloc de blocare a acestei derogări în cazul în care, în opinia acesteia, măsurile, de 
fapt, nu sunt echivalente. Acest aspect trebuie rectificat.
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