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Věc: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov 
(přepracované znění)
(KOM(2008)780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

V souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů1 se předpokládá, že poradní skupina složená 
z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise posoudí jakýkoli návrh předložený 
Komisí k přepracování.

Členové výboru naleznou v příloze stanovisko poradní skupiny týkající se tohoto návrhu.

Výbor pro právní záležitosti má v úmyslu se k tomuto znění vyjádřit na některé ze svých 
příštích schůzí.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ
PRO VNITŘNÍ POLITIKY UNIE

Příloha.

                                               
1 Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.
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PORADNÍ SKUPINA
PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 27. ledna 2009

STANOVISKO

PRO EVROPSKÝ PARLAMENT
RADU
KOMISI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov 
KOM(2008)780 ze dne 13.11.2008 – 2008/0223(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se ve dnech 
26. listopadu a 4. prosince 2008 sešla poradní pracovní skupina složená z právních služeb 
Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby prozkoumala mimo jiné výše uvedený návrh 
předložený Komisí.

Při zkoumání1 návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se přepracovává 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické 
náročnosti budov, dospěla poradní skupina společnou dohodou k těmto závěrům:
1) Níže uvedené části textu přepracovaného návrhu měly být označeny šedým stínováním, 
které se obecně používá pro označení podstatných změn:
– v bodu odůvodnění 6 slova „více než“ (označená dvojitým přeškrtnutím) a slovo „přibližně“ 
(vložená mezi šipky označující přepracování);
– v bodu odůvodnění 9 poslední věta „Metoda výpočtu energetické náročnosti by neměla být 
založena na ročním období, ve kterém je nutno topit, ale měla by pokrývat roční energetickou 
náročnost budovy“ (vložená mezi šipky označující přepracování);

– v bodu odůvodnění 10 první věta „Členské státy by měly stanovit minimální požadavky na 
energetickou náročnost budov. Tyto minimální požadavky by měly být stanoveny za účelem 
dosažení nákladově optimální rovnováhy mezi investicemi a náklady na energii uspořenými 
během životního cyklu budovy“ (vložená mezi šipky označující přepracování);

– v bodu odůvodnění 13 část textu označená dvojitým přeškrtnutím mezi první a druhou větou 
ve znění „Osvědčené postupy by se z tohoto hlediska měly zaměřit na optimální využití faktorů 
důležitých pro snížení energetické náročnosti“, a část textu, který následuje po druhé větě, 

                                               
1 Poradní skupina pracovala na základě anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.
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který byl také dvojitě přeškrtnut („to může jednorázově provést členský stát prostřednictvím 
studie, jejímž výsledkem bude seznam opatření na úsporu energie pro průměrné místní tržní 
podmínky při splnění kritérií efektivnosti nákladů. Před zahájením stavby mohou být 
požadovány zvláštní studie, zda dané nebo daná opatření jsou pokládána za proveditelná “);
– v bodu odůvodnění 18 část textu označená dvojitým přeškrtnutím před první větou ve znění 
„Proces certifikace může být podporován programy k usnadnění rovného přístupu k snižování 
energetické náročnosti založen na dohodách mezi organizacemi zúčastněných osob a 
subjektem jmenovaným členským státem prováděn podniky poskytujícími služby v oblasti 
energetiky, které se zaváží k uskutečnění určitých investic. Přijaté systémy by měly být pod 
dozorem a kontrolou členských států, které by rovněž měly usnadnit využívání pobídkových 
programů. Energetický certifikát by měl pokud možno popisovat skutečnou energetickou 
náročnost budovy, a může být proto následně revidován“;
– část textu označená dvojitým přeškrtnutím za čl. 11 odst. 5 ve znění „Certifikáty slouží 
pouze k poskytnutí informací. Všechny právní nebo jiné účinky těchto certifikátů je třeba řešit 
v souladu s předpisy jednotlivých členských států“;

– část textu označená dvojitým přeškrtnutím za čl. 12 odst. 2 ve znění „Může být rovněž 
přehledně vystavena řada doporučených a aktuálních vnitřních teplot a případně další 
související klimatické údaje“;
– v čl. 13 odst. 1 slova „otopných soustav s“ vložená před slovo „kotly“;

– v příloze I slova „Tyto vlastnosti mohou rovněž zahrnovat průvzdušnost“ mezi zněním bodu 
3 písm. a) a b), která jsou označena dvojitým přeškrtnutím.

2) Níže uvedené části přepracovaného znění odpovídají částem v současnosti platného textu 
směrnice 2002/91/ES, u kterých zjevně není navrhována žádná změna, a která proto neměla 
být označena šedým stínováním:
– čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec;

– čl. 4 odst. 2 písm. d);
– čl. 10 odst. 5;

– čl. 10 odst. 7;
– článek 25.

3) V čl. 20 druhém pododstavci představuje vložení uvozujících slov „Tato opatření“ 
přepracování stávajícího textu čl. 13 odst. 2 směrnice 2002/91/ES, což by mělo být označeno 
příslušným označením pro přepracování.
Na základě tohoto zkoumání dospěla skupina společnou dohodou k závěru, že návrh 
neobsahuje žádné podstatné změny než ty, které jsou v návrhu nebo v tomto stanovisku jako 
podstatné označeny. Pracovní skupina také, pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení 
předchozího znění s těmito změnami, dospěla k závěru, že návrh je prostou kodifikací 
stávajícího textu, bez věcné změny příslušných aktů.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
vedoucí právní služby vedoucí právní služby generální ředitel


