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Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1 mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä tarkastelee komission 
esittämiä uudelleenlaatimista koskevia ehdotuksia.

Jäsenille lähetetään ohessa neuvoa-antavan ryhmän lausunto käsillä olevasta ehdotuksesta.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan on tarkoitus ilmaista kantansa lausuntoon jossakin 
tulevista kokouksistaan.
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LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE
NEUVOSTOLLE
KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten 
energiatehokkuudesta
KOM(2008)0780, 13.11.2008 – 2008/0223(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava 
ryhmä kokoontui 26. marraskuuta ja 4. joulukuuta 2008 käsittelemään muun muassa edellä 
mainittua komission esittämää ehdotusta.
Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli1 ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, 
jolla laaditaan uudelleen rakennusten energiatehokkuudesta 16. joulukuuta 2002 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/91/EY, ja totesi yksimielisesti seuraavaa.

1) Uudelleenlaaditun ehdotuksen tekstin seuraavat kohdat olisi pitänyt merkitä 
käyttämällä harmaasävyistä kirjasinlajia, jota yleensä käytetään merkittävien 
muutosten yksilöimiseen:
– johdanto-osan 6 kappaleessa sana "yli" (joka on merkitty 

kaksoisyliviivauksella) ja sana "noin" (joka on esitetty mukautusnuolten 
välissä);

– johdanto-osan 9 kappaleen viimeinen virke "Energiatehokkuuden 
laskentamenetelmän ei pitäisi perustua ainoastaan siihen vuodenaikaan, jona 
tarvitaan lämmitystä, vaan sen tulisi kattaa rakennuksen vuotuinen 
energiatehokkuus." (joka on esitetty mukautusnuolten välissä);

                                               
1 Neuvoa-antavalla ryhmällä oli käytössään ehdotuksen englanninkielinen versio, koska se oli käsiteltävänä 
olevan tekstin alkukieli.
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– johdanto-osan 10 kappaleen ensimmäinen virke "Jäsenvaltioiden olisi 
vahvistettava vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatehokkuudelle. 
Vaatimukset olisi asetettava siten, että voidaan saavuttaa 
kustannusoptimaalinen tasapaino tarvittavien investointien ja rakennuksen 
elinkaaren aikana säästettyjen energiakustannusten välillä." (joka on esitetty 
mukautusnuolten välissä);

– johdanto-osan 13 kappaleessa ensimmäisen ja toisen virkkeen välissä oleva, 
kaksoisyliviivauksella merkitty teksti "Hyvillä käytännöillä olisi tässä 
yhteydessä pyrittävä energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien menetelmien 
optimaaliseen käyttöön." sekä toisen virkkeen jälkeinen, kaksoisyliviivauksella 
merkitty teksti "Jäsenvaltio voi tehdä tämän yhdellä kertaa tutkimuksessa, 
jossa esitetään luettelo paikallisten tavanomaisten markkinaolosuhteiden 
mukaisista energian säästötoimenpiteistä, jotka täyttävät 
kustannustehokkuusvaatimukset. Ennen rakentamisen aloittamista voidaan 
pyytää erityisiä tutkimuksia, jos toimenpide tai toimenpiteet katsotaan 
toteuttamiskelpoisiksi.";

– johdanto-osan 18 kappaleen ensimmäistä virkettä edeltävä, 
kaksoisyliviivauksella merkitty teksti "Sertifiointimenettelyä voidaan tukea 
ohjelmilla, joilla edistetään tasapuolisia mahdollisuuksia energiatehokkuuden 
parantamiseen, se voi perustua sidosryhmäorganisaatioiden ja jäsenvaltion 
nimeämän tahon välisiin sopimuksiin, ja se voidaan toteuttaa niiden 
energiapalveluyhtiöiden (Energy Service Companies, ESCO) toimesta, jotka 
suostuvat sitoutumaan määriteltyjen investointien toteuttamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi valvottava hyväksyttyjä sertifiointiohjelmia ja 
huolehdittava niiden jatkotoimista, ja niiden olisi myös helpotettava 
kannustinjärjestelmien käyttöä. Menettelyn tuloksena annettavassa 
todistuksessa olisi mahdollisuuksien mukaan kuvattava rakennuksen 
tosiasiallinen energiatehokkuustilanne, ja sitä voidaan tarkistaa tämän 
mukaisesti.";

– 11 artiklan 5 kohdan jälkeinen, kaksoisyliviivauksella merkitty teksti 
"Todistusten tarkoituksena on vain tietojen antaminen, ja niiden merkitys 
oikeudenkäynneissä tai muutoin ratkaistaan kansallisten sääntöjen 
mukaisesti.";

– 12 artiklan 2 kohdan jälkeinen, kaksoisyliviivauksella merkitty teksti "Näihin 
rakennuksiin voidaan asettaa selvästi näkyville suositeltavien ja nykyisten 
sisälämpötilojen vaihteluväli ja tarvittaessa asiaan liittyvät muut 
ilmastotekijät.";

– 13 artiklan 3 kohdassa sanat "Lämmitysjärjestelmät, joissa on", jotka on lisätty 
sanojen "yli 100 kW:n nimellistehon lämmityskattilat" eteen;

– liitteen I 3a ja b kohtien välinen, kaksoisyliviivauksella merkitty teksti "näihin 
ominaisuuksiin voidaan sisällyttää myös ilmatiiviys;".

2) Uudelleenlaaditun tekstin seuraavat kohdat vastaavat direktiivin 2002/91/EY tällä 
hetkellä sovellettavan tekstin kohtia, joihin ei ilmeisesti ehdoteta muutoksia, joten niitä 
ei olisi pitänyt merkitä käyttämällä harmaasävyistä kirjasinlajia:
– 4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta;
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– 4 artiklan 2 kohdan d alakohta;

– 10 artiklan 5 kohta;
– 10 artiklan 7 kohta;

– 25 artikla.
3) 20 artiklan toisessa kohdassa ensimmäisten sanojen "Nämä toimenpiteet" lisääminen

on mukautus direktiivin 2002/91/EY 13 artiklan toisen kohdan nykyiseen tekstiin, ja 
se olisi pitänyt merkitä käyttämällä asianmukaisia mukautusnuolia.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei 
sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai tässä lausunnossa on sellaisiksi 
yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan 
aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa 
niiden asiasisältöä muuttamatta.
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