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Pagal 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų 
pakeitimo metodo naudojimo1 iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų 
sudaryta konsultacinė darbo grupė svarsto visus Komisijos pateiktus pasiūlymus dėl teisės 
aktų kodifikavimo. 

Pridedama konsultacinės darbo grupės nuomonė dėl minėtojo pasiūlymo.

Teisės reikalų komitetas savo nuomonę apie šį dokumentą pateiks per vieną iš būsimų savo 
posėdžių.

VIDAUS POLITIKOS 
GENERALINIS DIREKTORATAS

Priedas. 

                                               
1 OL C 102, 1996 4 4, p. 2.
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2009 m. sausio 27 d., Briuselis

NUOMONĖ
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Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pastatų energinio 
naudingumo 
2008 m. lapkričio 13 d. COM(2008)780 – 2008/0223(COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 
aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2008 m. lapkričio 26 d. ir 
2008 m. gruodžio 4 d. susirinko į posėdžius, kuriuose, be kitų, buvo svarstytas Komisijos 
pateiktas minėtasis pasiūlymas.
Šiuose posėdžiuose1, svarstydama pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, 
kuriuo siekiama nauja redakcija išdėstyti 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo, konsultacinė darbo grupė 
bendru sutarimu nustatė:
1) pasiūlyme dėl išdėstymo nauja redakcija kaip esminiai pakeitimai pilka spalva turėjo būti 
pažymėtos šios teksto dalys: 
– 6 konstatuojamojoje dalyje – žodžiai „daugiau kaip“ (išbraukti dvigubu brūkšniu), taip pat 
žodis „maždaug“ (išskirtas pritaikytą tekstą žyminčiomis rodyklėmis); 
– 9 konstatuojamojoje dalyje – paskutinis sakinys „Energinio naudingumo skaičiavimo 
metodika turėtų būti pagrįsta ne tik tuo laikotarpiu, kai reikalingas šildymas, bet turėtų apimti 
metinį pastato energinį naudingumą“ (išskirtas pritaikytą tekstą žyminčiomis rodyklėmis); 

– 10 konstatuojamojoje dalyje – pirmasis sakinys „Valstybės narės turėtų nustatyti minimalius 
pastatų energinio naudingumo reikalavimus. Tuos reikalavimus reikėtų nustatyti taip, kad 
būtų pasiekta sąnaudų atžvilgiu optimali susijusių investicijų ir sutaupytų energijos išlaidų 
per visą pastato gyvavimo ciklą pusiausvyra“ (išskirtas pritaikytą tekstą žyminčiomis 
rodyklėmis); 

                                               
1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantą anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba. 
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– 13 konstatuojamojoje dalyje – teksto dalis tarp pirmojo ir antrojo sakinių, išbraukta dvigubu 
brūkšniu: „Tinkamiausia tvarka šiuo atžvilgiu turėtų būti suderinta taip, kad energinį 
naudingumą didinantys veiksniai būtų išnaudojami optimaliai“; ir teksto dalis, einanti po 
antrojo sakinio, taip pat išbraukta dvigubu brūkšniu: „Valstybė narė tą padaryti gali vieną 
kartą atlikdama tyrimus, kurių metu būtų numatytas energijos taupymo priemonių sąrašas, 
pritaikytas vidutinėms vietos rinkos sąlygoms ir atitinkantis ekonominio efektyvumo kriterijus.
Prieš pradedant statybas, gali prireikti konkrečių tyrimų, jeigu nusprendžiama, jog priemonė 
ar priemonės įgyvendinamos“;
– 18 konstatuojamojoje dalyje – dvigubu brūkšniu išbraukta teksto dalis prieš pirmąjį sakinį: 
„Vykdant sertifikavimą galima pasitelkti į pagalbą programas, kad būtų lengviau vienodomis 
sąlygomis pagerinti energinį naudingumą. Tokios programos turi būti paremtos 
suinteresuotųjų pusių ir valstybių narių nurodytų įstaigų susitarimais. Jas turi vykdyti 
energetikos sferos paslaugų bendrovės, sutinkančios įsipareigoti atlikti nustatytas investicijas. 
Valstybės narės turėtų prižiūrėti patvirtintas programas ir domėtis, kaip jos vykdomos, dėl to 
turėtų būti lengviau taikomos skatinamosios sistemos. Sertifikate kuo plačiau turėtų būti 
aprašyta faktiška pastato energinio naudingumo būklė, jis atitinkamai turėtų būti peržiūrimas 
ir taisomas“;

– dvigubu brūkšniu išbraukta teksto dalis, einanti po 11 straipsnio 5 dalies: „Sertifikatai skirti 
tik informacijos suteikimui, o visa jų galia nagrinėjimo procedūrose ar kitur nustatoma pagal 
nacionalines taisykles“; 
– dvigubu brūkšniu išbraukta teksto dalis, einanti po 12 straipsnio 2 dalies: „Taip pat gali būti 
aiškiai rodomas rekomenduojamos temperatūros intervalas ir faktinė vidaus temperatūra ir, 
kai reikia, kiti atitinkami klimato rodikliai“; 

– 13 straipsnio 1 dalyje – žodžiai „šildymo sistemų su“, įterpti prieš žodį „katilais“; 
– I priede – formuluotė „Tarp šių charakteristikų gali būti ir sandarumas“, esanti tarp 
3 punkto a ir b papunkčių ir išbraukta dvigubu brūkšniu;
2) toliau nurodytos naujos redakcijos teksto dalys atitinka dabar galiojančios Direktyvos 
2002/91/EB teksto dalis, kurių nesiūloma niekaip keisti, todėl jos neturėtų būti pažymėtos 
pilka spalva:

– 4 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa;
– 4 straipsnio 2 dalies d punktas;

– 10 straipsnio 5 dalis; 
– 10 straipsnio 7 dalis; 

– 25 straipsnis;
3) žodžių„Šios priemonės“ įrašymas 20 straipsnio antrosios dalies pradžioje yra dabartinio 
Direktyvos 2002/91/EB 13 straipsnio antrosios dalies teksto pritaikymas, todėl juos reikėjo 
pažymėti atitinkamais teksto pritaikymą žyminčiais ženklais.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad be 
pasiūlyme arba šioje nuomonėje nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų nėra. 
Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesniojo teisės 
akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti 
esamą tekstą nekeičiant jo esmės.
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