
PE a adoptat raportul de modificare a directivei pentru eficienţa energetică a clădirilor  
 
 
 
 
Deputaţii europeni au adoptat, miercuri, raportul de modificare a directivei privind eficienţa 
energetică a clădirilor, prin care solicită statelor membre, până la 30 iunie 2011, asigurarea 
unei mai bune finanţări a sectorului, prin credite cu dobândă redusă sau stimulente fiscale, 
potrivit PE. 
Raportul de modificare a directivei privind eficienţa energetică a clădirilor a fost redactat de 
către Silvia Adriana Ţicău (PSE, România) şi a fost adoptat cu 549 voturi pentru, 51 
împotrivă şi 26 abţineri. 
Clădirile reprezintă 40% din consumul total de energie în Uniunea Europeană (UE). Astfel, 
reducerea consumului de energie şi utilizarea acesteia din surse regenerabile în sectorul 
clădirilor constituie o componentă importantă pentru reducerea dependenţei energetice a UE 
şi a emisiilor de gaze cu efect de seră.  
Prin acest raport se prevede ca toate clădirile construite după anul 2019 să consume în 
cantităţi egale energie produsă local din surse regenerabile şi energie primară. 
Totodată, performanţa energetică a clădirilor existente va trebui ameliorată atunci când se 
efectuează lucrări majore de renovare, pentru a respecta cerinţe minime de performanţă 
energetică. Potrivit deputaţilor europeni, definiţia lucrărilor de renovare majoră se referă la 
modernizarea a mai mult de 25% din suprafaţa clădirii, iar costurile totale ale renovării 
reprezintă cel puţin 20% din valoarea clădirii. 
În plus, standardele de performanţă energetică minimă vor fi stabilite de statele membre, însă 
Comisia va elabora, până la 31 martie 2010, o metodologie comună pentru calcularea 
performanţei energetice a clădirilor.  
Totodată, Comisia Europeană ar trebui să propună până la 30 iunie 2010, instrumente 
financiare suplimentare pentru îmbunătăţirea acestui sector. Printre instrumentele propuse se 
numără crearea, până în 2014, a unui Fond pentru Eficienţa Energetică, finanţat de bugetul 
comunitar, Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi statele membre. Cu ajutorul acestui 
fond vor fi promovate investiţiile publice şi private în proiecte care să sporească eficienţa 
energetică a clădirilor. 
Un al doilea instrument pe care Comisia Europeană îl propune este majorarea semnificativă a 
sumei maxime ce poate fi alocată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) 
pentru sprijinirea eficientizării energetice. 
Nu în ultimul rând, CE propune reducerea Taxei pe Valoare Adăugată (TVA) pentru bunuri şi 
servicii legate de eficienţa energetică şi energii regenerabile.  
 


