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Comisia pentru afaceri juridice 

Președintele 

1.4.2009 

Dna Angelika Niebler 

Președintă 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

BRUXELLES 

Ref.: Aviz privind temeiul juridic al propunerii de reformare:  Directiva 

Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a 

clădirilor  

Stimată doamnă Niebler, 

Prin scrisoarea din 6 martie 2009, ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în conformitate 

cu articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cu privire la examinarea 

validității temeiului juridic al susmenționatei propuneri a Comisiei. 

Comisia a examinat chestiunea menționată mai sus la reuniunea din 30-31 martie 2009. 

Context 

 

La 15 ianuarie 2009, propunerea susmenționată de act de reformare a fost trimisă Comisiei 

pentru afaceri juridice, competentă în fond, în temeiul articolului 80a din Regulamentul de 

procedură1.  

În urma avizului Serviciului juridic, ai cărui reprezentanți au participat la reuniunile Grupului 

                                                 
1 Reformarea constă în adoptarea unui nou act legislativ care să încorporeze într-un singur text atât modificările 

de fond pe care le aduce unui act anterior, cât și dispozițiile neschimbate ale actului vizat. Noul act legislativ 

înlocuiește și abrogă actul anterior și este reglementat de Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 (JO C 

77, 28.3.2002, p. 1) și de articolul 80a din Regulamentul de procedură. A se consulta, de asemenea, precizările 

ulterioare. 
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de lucru consultativ care a examinat propunerea de reformare, și respectând recomandările 

raportorului pentru aviz, Comisia pentru afaceri juridice a considerat că propunerea în cauză 

nu cuprinde nicio modificare substanțială în plus față de cele identificate ca atare în propunere 

și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor rămase nemodificate din documentele 

anterioare cu modificările respective, propunerea conține o codificare simplă a textelor 

existente, fără nicio modificare de fond. 

 

În plus, Comisia pentru afaceri juridice a considerat totuși, în conformitate cu articolul 80a 

alineatul (2) și cu articolul 80 alineatul (3), că adaptările tehnice sugerate în avizul grupului de 

lucru menționat mai sus au fost necesare pentru a asigura conformitatea propunerii cu regulile 

de reformare. 

 

După examinarea problemei în cadrul reuniunii sale extraordinare din 9 martie 2009, Comisia 

pentru afaceri juridice, cu 16 voturi pentru și nicio abținere1, a recomandat Comisiei pentru 

industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să înceapă examinarea propunerii în 

conformitate cu sugestiile propuse și cu articolul 80a.  

 

La 6 martie 2009, ați adresat o scrisoare Comisiei pentru afaceri juridice cu următorul 

conținut: 

 

„Comisia pe care am onoarea s-o prezidez examinează în prezent următoarea propunere: 

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța 

energetică a clădirilor (reformare) (COM(2008)0780).  

 

Propunerea, care reprezintă o reformare a Directivei 2002/91/CE, se bazează pe articolul 

175 alineatul (1) din Tratatul CE. Mai mulți deputați au depus amendamente pentru a 

modifica temeiul juridic propus.  

 

Amendamentele pot fi rezumate astfel:  

 

 amendamentul depus de dl Reul, care adaugă articolul 95 temeiului juridic propus; 

 amendamentele depuse de dl Hudacky, dl Vidal Quadras, dna Vlasto, dl 

Chatzimarkakis și, respectiv, de dnii Liese, Rübig și Gierek, care adaugă articolul 95 

temeiului juridic propus, referindu-se la articolele 3 și 4 și anexele I și II.   

 

Având în vedere cele de mai sus, aș dori să solicit comisiei dumneavoastră parlamentare să 

emită un aviz privind măsura în care temeiul juridic prevăzut pentru aceste două propuneri 

este adecvat, în conformitate cu articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul de procedură. 

 

V-aș fi deosebit de recunoscătoare dacă acest aviz ar putea fi comunicat la timp, înaintea 

votului din cadrul Comisiei ITRE asupra proiectelor de raport, programat pentru data de 31 

martie 2009.” 

Temeiurile juridice în discuție 

                                                 
1 Au fost prezenți următorii membri: Giuseppe Gargani (președinte), Klaus-Heiner Lehne, Eva-Riitta Siitonen, 

Tadeusz Zwiefka, Neena Gill, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Francesco Enrico Speroni, Monica 

Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg, Vicente 

Miguel Garcés Ramón, Bill Newton Dunn. 
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Textul articolului 175 alineatul (1) din Tratatul CE este următorul: 

„1. Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 și după 

consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, hotărăște cu privire 

la acțiunile pe care Comunitatea urmează să le întreprindă în vederea realizării obiectivelor 

menționate la articolul 174.”  

Articolul 174 din Tratatul CE stabilește obiectivele politicii Comunității în domeniul 

mediului. 

Articolul 95 din Tratatul CE prevede următoarele: 

„1. Prin derogare de la articolul 94 și cu excepția cazului în care prezentul tratat dispune 

altfel, dispozițiile următoare se aplică în vederea realizării obiectivelor enunțate la articolul 

14. Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 și după 

consultarea Comitetului Economic și Social, adoptă măsurile privind apropierea actelor cu 

putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea și 

funcționarea pieței comune. 

2. Alineatul (1) nu se aplică dispozițiilor fiscale, celor privind libera circulație a persoanelor 

și celor privind drepturile și interesele lucrătorilor salariați. 

3. În formularea propunerilor prevăzute la alineatul (1) în domeniul sănătății, securității, 

protecției mediului și protecției consumatorilor, Comisia pornește de la premisa asigurării 

unui nivel ridicat de protecție ridicat, ținând seama în special de orice evoluție nouă, 

întemeiată pe fapte științifice. În cadrul atribuțiilor ce le revin, Parlamentul European și 

Consiliul depun eforturi, de asemenea, pentru realizarea acestui obiectiv. 

4. În cazul în care, după adoptarea de către Consiliu sau Comisie a unei măsuri de 

armonizare, un stat membru consideră necesară menținerea dispozițiilor de drept intern 

justificate de cerințele importante prevăzute la articolul 30 sau referitoare la protecția 

mediului ambiant ori a mediului de lucru, acesta adresează Comisiei o notificare, indicând 

motivele menținerii acestor dispoziții. 

5. De asemenea, fără a aduce atingere alineatului (4), în cazul în care, după adoptarea de 

către Consiliu sau Comisie a unei măsuri de armonizare, un stat membru consideră necesară 

introducerea unor dispoziții de drept intern întemeiate pe dovezi științifice noi referitoare la 

protecția mediului ambiant ori a mediului de lucru, din cauza unei probleme specifice 

statului membru respectiv, apărute după adoptarea măsurii de armonizare, acesta adresează 

Comisiei o notificare privind măsurile avute în vedere și motivele adoptării acestora. 

6. În termen de șase luni de la notificările prevăzute la alineatele (4) și (5), Comisia aprobă 

sau respinge dispozițiile respective de drept intern, după ce a verificat dacă acestea 

constituie sau nu un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție disimulată în comerțul 

dintre statele membre și dacă acestea constituie sau nu un obstacol în funcționarea pieței 

interne. 

În lipsa unei decizii a Comisiei adoptate în acest termen, dispozițiile de drept intern 

prevăzute la alineatele (4) și (5) se consideră aprobate. 
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În cazul în care complexitatea problemei justifică acest lucru și dacă nu există nici un pericol 

pentru sănătatea umană, Comisia poate notifica statului membru în cauză că termenul 

prevăzut de prezentul alineat poate fi prorogat cu un nou termen de până la șase luni. 

7. În cazul în care, în temeiul alineatului (6), un stat membru este autorizat să mențină sau să 

introducă dispoziții de drept intern care derogă de la o măsură de armonizare, Comisia 

examinează de îndată dacă este oportun să propună o adaptare a acestei măsuri.  

8. În cazul în care un stat membru invocă o problemă deosebită de sănătate publică într-un 

domeniu care a făcut în prealabil obiectul măsurilor de armonizare, acesta informează 

Comisia, care analizează de îndată dacă este necesar să propună Consiliului măsuri 

adecvate. 

9. Prin derogare de la procedura prevăzută la articolele 226 și 227, Comisia și orice stat 

membru pot sesiza direct Curtea de Justiție în cazul în care consideră că un alt stat membru 

exercită abuziv competențele prevăzute de prezentul articol.  

10. Măsurile de armonizare prevăzute anterior includ, atunci când este cazul, o clauză de 

salvgardare care autorizează statele membre să adopte, din unul sau mai multe dintre 

motivele fără caracter economic prevăzute la articolul 30, măsuri provizorii care fac obiectul 

unei proceduri comunitare de control.” 

Evaluare 

 

Observații generale 

 

Toate actele comunitare trebuie să aibă un temei juridic stabilit în tratat (sau într-un alt act 

juridic pe care intenționează să-l pună în aplicare). Temeiul juridic definește competența 

Comunității ratione materiae și specifică în ce mod trebuie exercitată aceasta, și anume 

instrumentul sau instrumentele legislative care pot fi utilizate în cadrul procedurii decizionale. 

 

Având în vedere consecințele temeiului juridic, alegerea acestuia prezintă o importanță 

fundamentală, în special pentru Parlament, deoarece determină dacă și ce rol revine 

Parlamentului în cadrul procesului legislativ. 

 

Potrivit Curții de Justiție, alegerea temeiului juridic nu este subiectivă, ci „trebuie să se bazeze 

pe factori obiectivi, care pot face obiectul unei reexaminări din punct de vedere juridic1”, cum 

ar fi obiectivul și cuprinsul măsurii în cauză2. De asemenea, factorul decisiv ar trebui să fie 

obiectul principal al măsurii3. 

 

În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, un articol cu caracter general din tratat 

constituie un temei juridic suficient, chiar dacă măsura în cauză încearcă, în subsidiar, să 

                                                 
1 Cauza 45/86 Comisia împotriva Consiliului, culegerea de jurisprudență a Curții Europene de Justiție [1987] 

pagina 01493, punctul 5. 
2 Cauza C-300/89 Comisia împotriva Consiliului [1991] ECR I-287, punctul 10. 
3
 Cauza C-377/98, Regatul Țărilor de Jos împotriva Parlamentului European și a Consiliului [2001] ECR I-

7079, pct. 27. 
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atingă un obiectiv urmărit de un articol cu caracter specific din tratat1. 

 

Cu toate acestea, atunci când urmărește mai multe obiective simultane, indisolubil legate între 

ele și fără ca unul dintre ele să fie secundar și indirect în raport cu celelalte, măsura trebuie să-

și aibă temeiul în dispozițiile pertinente din tratat2, cu excepția cazului în care acest lucru este 

imposibil din cauza incompatibilității reciproce dintre procedurile decizionale prevăzute de 

dispozițiile respective3. 

 

Propunerea în curs de examinare a Comisiei își are temeiul doar în articolul 175 alineatul (1) 

din Tratatul CE.  Întrebarea care se pune este dacă poate fi admisă o trimitere la articolul 95 

ca temei juridic suplimentar. 

 

Admisibilitatea amendamentelor într-o procedură de reformare 

 

Aspectul cel mai important de care trebuie să se țină seama este acela că, fiind un instrument 

de reformare, propunerea în cauză introduce, pe de o parte, modificări substanțiale ale 

legislației în vigoare și, pe de altă parte, codifică dispozițiile care sunt destinate să rămână 

neschimbate. În același timp, aceasta abrogă actele pe care le înlocuiește. 

 

Prin urmare, această propunere face obiectul articolului 80a din Regulamentul de procedură, 

care prevede următoarele: 

 

„1.    În cazul în care Comisia sesizează Parlamentul cu o propunere privind reformarea 

legislației comunitare, propunerea se trimite comisiei competente pentru chestiunile juridice 

și comisiei competente în fond.  

 

2.    Comisia competentă pentru chestiunile juridice examinează propunerea în conformitate 

cu modalitățile convenite la nivel interinstituțional pentru a se asigura că aceasta nu implică 

nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare.  

 

În cadrul acestei examinări, amendamentele la textul propunerii sunt inadmisibile. Totuși, în 

ceea ce privește dispozițiile care au rămas neschimbate în propunerea de reformare, se 

aplică articolul 80 alineatul (3) al doilea paragraf. 

 

3.    În cazul în care comisia competentă pentru chestiunile juridice consideră că propunerea 

nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează 

comisia competentă în fond cu privire la acest lucru.  

 

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 150 și 151, în cadrul comisiei 

competente în fond sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din 

propunere care conțin modificări. 

                                                 
1 Cauza C-377/98 Regatul Țărilor de Jos c. Parlamentul European și Consiliu [2001] ECR I-7079, punctele 27-

28. Cauza C-491/01 British American Tobacco (Investments) și Imperial Tobacco [2002] Culegere I-11453, 

punctele 93-94. 
2 Cauza 165/87 Comisia c. Consiliu [1988], Culegere 5545, punctul 11. 
3 A se vedea, de exemplu, cauza C-300/89 Comisia c. Consiliu [1991] ECR I-2867 punctele 17-21 (cauza 

dioxidul de titaniu), cauza C-388/01 Comisia c. Consiliu [2004] ECR I-4829 pct. 58 și cauza C-491/01 British 

American Tobacco [2002] ECR I-11453 punctele 103-111. 
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Totuși, amendamentele la părțile care au rămas neschimbate pot fi admise cu titlu 

excepțional și, de la caz la caz, de către președintele respectivei comisii dacă acesta 

consideră că, din motive imperative de coerență internă a textului sau de conexitate cu alte 

amendamente admisibile, acest lucru este necesar. Aceste motive trebuie să figureze într-o 

justificare scrisă a amendamentelor. 

 

4.     În cazul în care comisia competentă pentru chestiunile juridice consideră că propunerea 

implică modificări de fond în afara celor care au fost identificate ca atare, aceasta propune 

Parlamentului respingerea propunerii și informează comisia competentă în fond cu privire la 

acest lucru.  

 

În acest caz, Președintele invită Comisia să-și retragă propunerea. În cazul în care Comisia 

își retrage propunerea, Președintele constată că procedura a devenit fără obiect și 

informează Consiliul cu privire la acest lucru. În cazul în care Comisia nu își retrage 

propunerea, Parlamentul o retrimite comisiei competente în fond, care o examinează în 

conformitate cu procedura normală.” 

 

Rezultă, prin urmare că, în măsura în care este vizată capacitatea comisiei competente în fond 

de a depune amendamente, trebuie să se facă o distincție între amendamentele la părțile noi 

(evidențiate, de obicei, printr-un fundal gri în textul Comisiei) și amendamentele aduse 

părților nemodificate (identificate, în general, printr-un aspect tipografic normal).  

 

Totuși, amendamentele la părțile noi sunt supuse regulilor obișnuite referitoare la 

admisibilitatea amendamentelor, întrucât amendamentele aduse părților nemodificate pot fi 

admise doar cu titlu excepțional și de la caz la caz, dacă președintele comisiei competente în 

fond consideră că, din motive imperative de coerență internă a textului sau de conexitate cu 

alte amendamente admisibile, acest lucru este necesar.  

 

Într-un astfel de context, oportunitatea includerii articolului 95 ca temei juridic suplimentar nu 

poate fi examinată decât după ce a fost evaluată admisibilitatea amendamentelor în cauză în 

cadrul procedurii de reformare.  Totuși, având în vedere faptul că evaluarea respectivă ține de 

competența exclusivă a comisiei competente, Comisia pentru afaceri juridice nu este în 

măsură să ofere decât următoarele elemente spre reflecție.  

 

În cadrul reuniunii sale din 9 martie 2009, Comisia pentru afaceri juridice, subscriind la avizul 

formulat de serviciile juridice, a considerat că nu au fost aduse modificări de fond temeiului 

juridic al propunerii și că, prin urmare, referirea legată de acesta reprezintă o simplă 

codificare a textelor existente.    

 

În consecință, admisibilitatea amendamentelor aduse părții respective a textului nu este 

automată și trebuie să facă obiectul unei examinări prealabile. Din amendamentele depuse la 

proiectul de raport al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, reiese că cele care 

urmăresc să adauge articolul 95 articolului 175 alineatul (a), care este deja menționat, ar putea 

fi considerate ca fiind coerente cu cele care vizează modificarea articolelor 3, 4 și 5, împreună 

cu anexele I și II.  

 

Se cuvine totuși să atragem atenția asupra faptului că doar amendamentele la articolul 5 și la 



 

RR\780434RO.doc 8/11 PE418.275v01-00 

 RO 

anexa II sunt pe deplin admisibile, întrucât se referă la părțile noi ale propunerii, în timp ce 

amendamentele la articolele 3 și 4 și la anexa I ar putea fi admise doar pentru că sunt strâns 

legate de amendamentele admisibile.  

 

Analiza propunerii 

 

Din analiza propunerii reiese că prevalența obiectivelor privind mediul este indiscutabilă. 

 

În primul rând, conform considerentului 3, reducerea „consumului de energie în sectorul 

clădirilor constituie o componentă importantă a măsurilor necesare pentru reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru respectarea Protocolului de la Kyoto la 

Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice și a altor 

angajamente asumate la nivel european și internațional în vederea reducerii emisiilor de 

gaze cu efect de seră după anul 2012”1.  

 

În al doilea rând, iar acest fapt este chiar mai instructiv, articolul 1, definind obiectul 

propunerii, stipulează după cum urmează: 

 

„Prezenta directivă promovează  îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor în 

cadrul Comunității, ținând cont de condițiile climatice din exterior și de condițiile  locale, 

precum  și de cerințele legate de climatul interior și de raportul cost-eficiență. 

Prezenta directivă stabilește cerințe cu privire la: 

(a) cadrul general pentru o metodologie de calcul al performanței energetice integrate a 

clădirilor și a părților acestora ; 

(b) aplicarea cerințelor minime privind performanța energetică la clădirile noi și la 

părțile acestora ; 

(c) aplicarea cerințelor minime de performanță energetică la clădirile existente și la 

părțile acestora care sunt  supuse unor lucrări importante de renovare; 

(d) planurile naționale pentru creșterea numărului de clădiri ale căror emisii de dioxid 

de carbon și consum de energie primară sunt scăzute sau egale cu zero. 

(e) certificarea energetică a clădirilor sau a părților acestora ;  

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

 

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

rapoartelor de inspecție.”  

 

În al treilea rând, articolul 4 al propunerii, atunci când stabilește cerințele minime de 

performanță energetică, consideră că, în prezent, cerințele de performanță energetică, astfel 

                                                 
1 Considerentul 3 prevede, de asemenea, că consumul redus de energie are, de asemenea, un rol important în 

promovarea siguranței aprovizionării cu energie, în dezvoltarea tehnologică și în crearea de posibilități de 

ocupare a forței de muncă și de dezvoltare regională, în special în zonele rurale. Totuși, după cum se 

demonstrează ulterior, acestea nu constituie decât obiective secundare ale propunerii.    
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cum sunt stabilite de statele membre, variază considerabil în ceea ce privește nivelul 

obiectivelor asumate, unele dintre acestea fiind departe de nivelurile optime din punctul de 

vedere al costurilor. Acest lucru înseamnă că, în cazul multor proiecte de construcții și de 

renovare importantă, se pierde ocazia de a îmbunătăți într-un mod economic performanța 

energetică a unei clădiri și de a scădea valoarea facturilor viitoare de energie. Textul a fost 

modificat astfel încât să se garanteze alinierea treptată a cerințelor minime de performanță 

energetică a clădirilor, stabilite de statele membre, la nivelurile optime din punctul de vedere 

al costurilor.    

 

În al patrulea rând, articolul 5 introduce o metodologie comparativă de calcul al nivelurilor 

optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică. 

Este vorba despre o metodologie de calcul elaborată de Comisie, care va lua în considerare 

criterii pentru atingerea nivelurilor optime din punctul de vedere al costurilor prin intermediul 

unor variabile (precum costurile de investiții, costurile de exploatare și de întreținere, inclusiv 

costurile energetice). Statelor membre ar urma să li se impună să utilizeze această 

metodologie pentru a calcula cerințele optime din punctul de vedere al costurilor, utilizând 

variabilele pe care le-au stabilit. Rezultatele ar trebui să fie comparate ulterior cu cerințele 

concrete stabilite în fiecare stat membru, indicându-se astfel în mod clar gradul de apropiere 

dintre cerințele naționale și nivelurile optime din punctul de vedere al costurilor. Statele 

membre trebuie să informeze Comisia cu privire la variabilele specificate, rezultatele 

calculului comparativ și comparația cu cerințele stabilite, iar Comisia va publica rapoarte 

privind progresele înregistrate.  

 

După cum reiese din dispozițiile menționate mai sus (fapt demonstrat și de cea mai mare parte 

a dispozițiilor menținute, la care nu se face trimitere din motive de concizie), propunerea se 

limitează la stabilirea cerințelor energetice minime, care pot fi îmbunătățite de statele 

membre.  Această abordare este pe deplin consecventă cu articolul 176 din Tratatul CE, care 

stabilește că măsurile „de protecție adoptate în temeiul articolului 175 nu pot împiedica nici 

un stat membru să mențină sau să stabilească măsuri de protecție mai stricte.  Aceste măsuri 

trebuie să fie compatibile cu prezentul tratat. Acestea sunt notificate Comisiei.” Articolul 175 

constituie, prin urmare, singurul temei juridic adecvat al propunerii, astfel cum a fost 

prezentată de Comisie.  

 

Se pune totuși întrebarea în ce măsură este indicat să se introducă articolul 95 ca temei juridic 

suplimentar pentru a ține seama de unele dintre amendamentele supuse examinării în cadrul 

comisiei competente, în special amendamentele la considerentele 9 și 12, articolele 3, 4 și 5 și 

anexele I și II.   

 

Amendamentele respective încearcă să depășească abordarea bazată pe cerințele minime și 

urmăresc în mod clar să înlocuiască metodologia comparativă de calcul printr-o metodologie 

armonizată unică. Justificarea lor se bazează în principal pe ideea potrivit căreia directiva în 

cauză permite existența unor piețe unice, care aplică diferite metode de calcul și cerințe 

privind inspecțiile, ceea ce împiedică fabricanții să comercializeze produse conforme 

normelor pe întregul teritoriu al Uniunii Europene.    Este necesară, prin urmare, introducerea, 

la nivelul întregii Uniuni Europene, a unei metode unice de calcul bazate pe abordarea care 

prevede existența unei piețe unice, utilizându-se standardele europene existente (CEN).   

 

Este indiscutabil faptul că, din punctul de vedere al amendamentelor menționate anterior, 



 

RR\780434RO.doc 10/11 PE418.275v01-00 

 RO 

pentru a beneficia de tehnologiile moderne și a le menține sau a le integra în economiile de 

scară, directiva necesită un temei juridic care să includă atât articolul 175 alineatul (1), cât și 

articolul 95 din Tratatul CE.   

 

După cum evidențiază Curtea de Justiție în cauza privind publicitatea la tutun1, doar măsurile 

care urmăresc cu adevărat îmbunătățirea condițiilor sau instituirea și funcționarea pieței 

interne pot avea drept temei articolul 95. Cu alte cuvinte, pentru ca articolul 95 să constituie 

un temei valabil, măsurile propuse trebuie să aducă o anumită „valoare adăugată” pieței 

interne.  

 

Acesta pare să fie exact cazul amendamentelor în cauză, care urmăresc să împiedice apariția 

unei piețe fragmentate în domeniul produselor care permit economisirea energiei, instituind 

astfel un spațiu fără frontiere interne în care se asigură libera circulație a bunurilor, 

persoanelor, serviciilor și a capitalului în conformitate cu dispozițiile Tratatului CE (în special 

articolul 3 alineatul (1) litera (c) și articolul 14).  

 

Prin urmare, în cazul în care amendamentele respective ar trebui adoptate, ar trebui adăugat 

un temei juridic coerent, oferit de articolul 95 din Tratatul CE. Pe de altă parte, ar trebui 

menținută actuala trimitere la articolul 175 alineatul (1), deoarece aceasta ar acoperi 

obiectivul de mediu global al propunerii.        

 

Ar trebui totuși să se ia în considerare posibilitatea apariției unei anumite incertitudini juridice 

în urma combinării articolului 175 cu articolul 95, în măsura în care, în conformitate cu 

articolul 95, pentru a menține sau adopta măsuri mai stricte decât cele prevăzute de un act 

comunitar, statele membre trebuie să obțină aprobarea Comisiei, în timp ce, în cazul măsurilor 

care au drept temei articolul 175, articolul 176 prevede posibilitatea de a menține sau adopta 

măsuri mai stricte, cu condiția ca acestea să fie compatibile cu tratatul și notificate Comisiei.     

 

În cazul supus examinării, cele două dispoziții ar putea fi interpretate după cum urmează: 

având în vedere faptul că amendamentele supuse examinării nu se află în deplină contradicție 

cu obiectivul inițial de stabilire a unor cerințe minime de performanță energetică, eventualele 

măsuri naționale mai stricte ar putea face obiectul unei aprobări automate de către Comisie 

după ce au fost aduse la cunoștința acesteia, cu excepția cazului în care influențează în mod 

negativ funcționarea pieței interne.     

 

Concluzie 

 

În lumina celor expuse mai sus, se consideră că articolul 175 alineatul (a) din Tratatul CE 

constituie temeiul juridic cel mai adecvat al propunerii, astfel cum a propus Comisia. Nu este 

necesar să se adauge nicio trimitere la articolul 95, cu excepția cazului în care amendamentele 

care consideră că acest articol reprezintă un temei juridic mai adecvat sunt, în primul rând, 

declarate admisibile de către președinta Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și, 

ulterior, adoptate de către comisia respectivă.  

Prin urmare, în cursul reuniunii sale din 30 și 31 martie 2001, Comisia pentru afaceri juridice 

                                                 
1 Cauza C-376/98 Germania c. Parlamentul European și Consiliul [2000] ECR I-8419, punctele 81-83. 
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a decis, cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă și nicio abținere1, să recomande ca propunerea de 

directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor 

(reformare) să aibă drept temei juridic articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, adăugarea 

articolului 95 din Tratatul CE fiind necesară doar dacă amendamentele care solicită acest 

demers sunt declarate admisibile și adoptate.  

Vă asigur, doamnă președintă, de înalta mea considerație. 

Giuseppe Gargani 

 

                                                 
1 La votul final au fost prezenți: Giuseppe Gargani (președinte), Rainer Wieland (vicepreședinte), Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg (vicepreședintă), Francesco Enrico Speroni (vicepreședinte), Monica Frassoni 

(raportoare), Carlo Casini, Bert Doorn, Nicole Fontaine, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Véronique Mathieu, 

Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Jacques 

Toubon, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka. 


