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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
(0007/2009)

Dotyczy: Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków (przekształcenie)
(COM(2008)780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1, 
konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji, rozpatruje wszelkie wnioski przedstawione przez Komisję.

W załączniku znajduje się opinia konsultacyjnej grupy roboczej w sprawie odnośnego 
projektu.

Komisja Prawna wypowie się na temat tego tekstu podczas jednego z następnych posiedzeń 
komisji.

DYREKCJA GENERALNA
DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ UE

Załącznik

                                               
1 Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.
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GRUPA KONSULTACYJNA
SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 27 stycznia 2009 r.

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY
KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków (przekształcenie)
COM(2008)780 z 13.11.2008 r. – 2008/0223(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, 
a zwłaszcza pkt 9 rzeczonego porozumienia, konsultacyjna grupa robocza, złożona 
z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, spotkała się 
w dniach 26 listopada i 4 grudnia 2008 r. między innymi w celu zbadania wspomnianego 
wniosku przedłożonego przez Komisję.

W trakcie tego posiedzenia1 na podstawie analizy przedmiotowego wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego przekształcenia dyrektywy 
2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków, konsultacyjna grupa robocza uzgodniła 
jednomyślnie, co następuje:
1) Następujące fragmenty tekstu wniosku w sprawie przekształcenia należy wyróżnić poprzez 
zakreślenie na szaro, które powszechnie stosuje się dla oznaczenia zmian merytorycznych:
- w punkcie 6 preambuły słowa „ponad” (oznaczone podwójnym skreśleniem) i słowo 
„około” (otoczone strzałkami adaptacyjnymi);

- w punkcie 9 preambuły ostatnie zdanie: „Podstawą metodologii stosowanej do obliczenia 
charakterystyki energetycznej powinien być nie tylko sezon grzewczy; metodologia ta 
powinna obejmować całoroczną charakterystykę energetyczną budynku” (otoczone strzałkami 
adaptacyjnymi);

                                               
1  Konsultacyjna grupa robocza miała do dyspozycji wersję wniosku w języku angielskim będącą wersją 
oryginalną omawianego tekstu.
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- w punkcie 10 preambuły pierwsze zdanie: „Państwa członkowskie powinny określić 
minimalne wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej budynków. Wymogi te powinny 
zostać określone w sposób zapewniający osiągnięcie optymalnej pod względem kosztów 
równowagi między wymaganymi nakładami i kosztami energii zaoszczędzonymi podczas cyklu 
życia budynku” (otoczone strzałkami adaptacyjnymi);
- w punkcie 13 preambuły fragment tekstu oznaczony podwójnym skreśleniem między 
pierwszym i drugim zdaniem, o następującym brzmieniu: „Z tego też powodu, przy 
stosowaniu wskaźników służących poprawie charakterystyki energetycznej, powinna być 
stosowana najlepsza praktyka”, oraz fragment tekstu następujący po pierwszym zdaniu 
i także oznaczony podwójnym skreśleniem („może to być wykonane jednorazowo przez 
państwo członkowskie w drodze studium przygotowującego wykaz środków oszczędzania 
energii dla przeciętnych lokalnych warunków rynkowych, spełniający kryteria opłacalności.
Przed rozpoczęciem budowy mogą być wymagane szczególne studia, jeżeli środek lub środki 
okażą się możliwe do zastosowania”);
- w punkcie 18 preambuły fragment tekstu oznaczony podwójnym skreśleniem, 
poprzedzający pierwsze zdanie i brzmiący następująco: „Proces certyfikacji może być 
wspierany programami, mającymi na celu umożliwienie równego dostępu do poprawionej 
charakterystyki energetycznej. Może być on oparty na umowach pomiędzy organizacjami 
akcjonariuszy a jednostką powołaną przez państwa członkowskie. Wykonywany może być 
przez spółki świadczące usługi energetyczne, które zgadzają się zobowiązać się do 
podejmowania określonych inwestycji Przyjęte systemy powinny być nadzorowane 
i weryfikowane przez państwa członkowskie, które powinny również ułatwiać stosowanie 
określonych systemów zachęt. Świadectwo powinno opisywać, w możliwym zakresie, aktualną 
sytuację dotyczącą charakterystyki energetycznej budynku i może podlegać odpowiedniej 
rewizji”;
- fragment tekstu oznaczony podwójnym skreśleniem, następujący po art. 11 ust. 5 i brzmiący 
następująco: „Cel świadectw jest ograniczony do dostarczenia informacji i jakikolwiek wpływ 
tych świadectw w zakresie postępowania prawnego lub innym, ustala się zgodnie z przepisami 
krajowymi”;
- fragment tekstu oznaczony podwójnym skreśleniem, następujący po art. 12 ust. 2 i brzmiący 
następująco: „Może być również wyraźnie ukazany zakres temperatur wnętrza, zalecanych 
i rzeczywistych oraz, gdy potrzeba, innych odpowiednich wskaźników klimatycznych”;

- w art. 13 ust. 1 słowa „systemów ogrzewania z” umieszczone przed słowem „kotłami”;
- w załączniku I sformułowanie: „Charakterystyka ta może również obejmować szczelność 
powietrzną” widniejące między tekstem pkt. 3 lit. a) i b) oraz oznaczone podwójnym 
skreśleniem.
2) Następujące fragmenty tekstu przekształcenia odpowiadają fragmentom obowiązującego 
tekstu dyrektywy 2002/91/WE, co do których najwyraźniej nie proponuje się żadnych zmian 
i które w związku z tym nie powinny zostać zakreślone na szaro:

- art. 4 ust. 1, akapit drugi;
- art. 4 ust. 2 lit. d);

- art. 10 ust. 5;
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- art. 10 ust. 7;
- art. 25.

3) W art. 20 ust. 2 dodanie na początku słów „Środki te” stanowi adaptację do 
obowiązującego tekstu art. 13 ust. 2 dyrektywy 2002/91/WE, która powinna zostać wskazana 
właściwymi oznaczeniami adaptacyjnymi.
Ostatecznie analiza wniosku umożliwiła roboczej grupie konsultacyjnej wysnucie 
jednomyślnej konkluzji, że wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te, 
które zostały wskazane jako merytoryczne we wspomnianym wniosku lub niniejszej opinii.  
Grupa robocza doszła również do wniosku, że w odniesieniu do ujednolicenia 
niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu i wskazanych zmian merytorycznych, 
wniosek zawiera proste ujednolicenie istniejącego tekstu i nie wprowadza zmian do jego 
treści merytorycznej.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Dyrektor Dyrektor  Dyrektor
Generalny Generalny Generalny 
Wydziału Prawnego PE służby prawnej Rady 
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