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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(0007/2009)

Относно: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
енергийните характеристики на сградите (преработка)
(COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

Съгласно Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-
структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове1, 
консултативна работна група, съставена от правните служби на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията, разглежда всяко предложение за преработка, 
представено от Комисията.

Към настоящото съобщение за членовете на ЕП е приложено становището на 
консултативната работна група относно гореспоменатото предложение.

Комисията по правни въпроси ще изкаже принципно становище по този текст по време 
на някое от следващите си заседания.

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ
„ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА“

                                               
1 ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2.
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Приложение

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА
НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 27 януари 2009 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
СЪВЕТА
КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
енергийните характеристики на сградите
COM(2008)0780 от 13.11.2008 г. – 2008/0223(COD)

Като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 
относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни 
актове и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от 
съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе 
заседания на 26 ноември и 4 декември 2008 г., с цел да разгледа и горепосоченото 
предложение, представено от Комисията.
На тези заседания1, след като разгледа предложението за директива на Европейския 
парламент и на Съвета за преработка на Директива 2002/91/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийните характеристики, 
консултативната работна група единодушно установи следното:
1) Следните части от текста на предложението за преработка следва да се посочат със 
сиво маркиране, което като цяло се използва за отбелязване на съществени промени:
- в съображение 6, думите „повече от“ (отбелязани с двойно зачертаване) и думата 
„около“ (поставена между стрелки);
- в съображение 9, последното изречение „Методиката за изчисляване на енергийните 
характеристики следва да се основава не само на отоплителния сезон, но следва да 
обхваща целогодишните енергийни характеристики на сградите.” (поставено между 
стрелки);
- в съображение 10, първото изречение „Държавите членки следва да определят 
минимални изкисвания за енергийни характеристики на сградите. Изискванията 

                                               
1 Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски език, който е език 
на оригинала за разглеждания текст.
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следва да бъдат определени с оглед на постигане на оптимален баланс между 
разходите за необходимите инвестиции и спестените енергийни разходи през 
жизнения цикъл на сградата.” (поставено между стрелки);
- в съображение 13, частта от текста, която е отбелязана с двойно зачертаване между 
първото и второто изречение и гласи „Добрите практики в това отношение трябва да 
бъдат приспособени за оптимално използване на факторите, отнасящи се до 
повишаване на енергийната ефективност.“, както и частта от текста след второто 
изречение, която също е отбелязана с двойно зачертаване („това може да се 
осъществи еднократно от държавите-членки посредством проучване, което да 
доведе до изготвяне на списък от мерки за спестяване на енергия на база усреднени 
показатели на местния пазар, които да отговарят на изискванията за ефективност 
на инвестициите от гледна точка на разходите. Преди започване на 
строителството, може да се изисква извършването на специфични проучвания, ако 
мярката или мерките се счетат за осъществими.”);
- в съображение 18, отбелязаната с двойно зачертаване част от текста, която предхожда 
първото изречение и гласи „Процесът на сертифициране може да бъде подпомогнат 
от програми за предоставяне на равен достъп до повишаването на енергийната 
ефективност;  да се основава на споразумения между организации на заинтересовани 
лица и органи, назначени от държавите-членки; да се осъществява от компании за 
предоставяне на услуги, свързани с енергийната ефективност, които са съгласни да се 
ангажират с осъществяването на определените инвестиции. Одобрените схеми се 
контролират и следят от държавите-членки, които освен това следва да осигурят 
използването на стимулиращи схеми. Сертификатът трябва да съдържа възможно 
най-изчерпателно описание на съществуващите енергийни характеристики на 
сградата и може да бъде актуализиран.”;
- частта от текста, която е отбелязана с двойно зачертаване след член 11, параграф 5 и 
гласи „Целта на сертификатите се ограничава до осигуряването на информация и 
всички последствия от тези сертификати под формата на съдебни процеси и други се 
решават съобразно националните правила.;
- частта от текста, която е отбелязана с двойно зачертаване след член 12, параграф 2 и 
гласи „Информация за диапазона на препоръчителните и измерени температурни 
стойности в помещенията на такива сгради може да бъде изложена на видно място, 
а когато е целесъобразно, може да бъде изложена информация и за други климатични 
фактори от значение“;

- в член 13, параграф 1, думите „отоплителни инсталации с“, които са вмъкнати преди 
думата „котли“;

- в приложение I, формулировката „Тези характеристики могат да включват и 
показатели за плътност на въздуха“, която се появява между текстовете на точка 3, 
букви a) и б) и е отбелязана с двойно зачертаване.
2) Следните части от текста на предложението за преработка съответстват на части от 
приложимия в момента текст на Директива 2002/91/ЕО, по отношение на които 
очевидно не се предлагат промени и които поради това не би следвало да бъдат 
отбелязани със сиво маркиране:
- член 4, параграф 1, втора алинея;
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- член 4, параграф 2, буква г);
- член 10, параграф 5;

- член 10, параграф 7;
- член 25.

3) В член 20, параграф 2, добавянето на началните думи „Тези мерки“ представлява 
адаптация на съществуващия текст в член 13, параграф 2 от Директива 2002/91/ЕО, 
която следва да бъде указана посредством подходящите обозначения за адаптация.
В резултат, разглеждането на предложението позволи на консултативната работна 
група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по 
същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението или в 
настоящото становище. Работната група също така заключи, че по отношение 
кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните 
изменения, предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите 
актове, без промяна по същество.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Юрисконсулт Юрисконсулт Генерален директор
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