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Vec: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej hospodárnosti 
budov (prepracované znenie)
(KOM(2008)780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

Medziinštitucionálna dohoda z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky 
prepracovania právnych aktov1 vyžaduje, aby bol každý návrh Komisie na prepracovanie 
právneho aktu preskúmaný poradnou pracovnou skupinou zloženou z právnych služieb 
Parlamentu, Rady a Komisie. 

Stanovisko poradnej pracovnej skupiny k uvedenému návrhu sa nachádza v prílohe.

Výbor pre právne veci sa k tomuto stanovisku mieni vyjadriť na niektorej zo svojich budúcich 
schôdzí.

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO
PRE VNÚTORNÉ POLITIKY

Príloha.

                                               
1 Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2
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PORADNÁ PRACOVNÁ SKUPINA
PRÁVNYCH SLUŽIEB

Brusel 27. januára 2009

STANOVISKO

URČENÉ EURÓPSKEMU PARLAMENTU
RADE
KOMISII

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej hospodárnosti budov
KOM(2008)780 z 13. 11. 2008 – 2008/0223(COD)

So zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov, najmä so zreteľom na jej bod 9, sa poradná 
pracovná skupina zložená z právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie zišla 
26. novembra a 4. decembra 2008, aby okrem iného preskúmala vyššie uvedený návrh 
preložený Komisiou.

Pri preskúmaní návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorý prepracováva 
smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej 
hospodárnosti budov, poradná pracovná skupina na týchto schôdzach1 dospela spoločným
súhlasom k týmto záverom:

1) Tieto časti textu prepracovaného návrhu mali byť vyznačené sivým pozadím, ktoré sa 
obvykle využíva na označenie vecných zmien: 

– v odôvodnení 6 slová „viac než“ (boli označené dvojitým preškrtnutím) a slovo „približne“
(bolo uvedené medzi šípkami na úpravu);

– v odôvodnení 9 posledná veta „Metodika výpočtu energetickej hospodárnosti budov by 
nemala vychádzať len z obdobia, počas ktorého je potrebné vykurovanie, ale mala by zahŕňať 
energetickú hospodárnosť budovy v priebehu celého roku“ (uvedená medzi šípkami na 
opravu);

– v odôvodnení č. 10 prvá veta „Členské štáty by mali ustanoviť minimálne požiadavky 
na energetickú hospodárnosť budov. Požiadavky by sa mali ustanoviť s cieľom dosiahnuť 

                                               
1 Poradná pracovná skupina mala k dispozícii anglickú jazykovú verziu návrhu, ktorá je pôvodnou jazykovou 
verziou prerokúvaného textu.
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nákladovo optimálnu rovnováhu medzi vynaloženými investíciami a usporenými nákladmi 
na energiu počas životného cyklu budovy“ (uvedená medzi šípkami na opravu);
– v odôvodnení č. 13 časť textu, ktorá bola označená dvojitým preškrtnutím medzi prvou 
a druhou vetou a znela: „Najlepšie skúsenosti by v tomto ohľade mali potvrdiť optimálne 
využívanie faktorov dôležitých na zlepšenie energetickej hospodárnosti“, ako aj časť textu 
nasledujúca po druhej vete a ktorá bola taktiež označená dvojitým preškrtnutím („toto môže 
uskutočniť členský štát v štúdii, v ktorej sa vytvorí zoznam opatrení na zachovanie energie 
pre podmienky priemerného miestneho trhu, spĺňajúc kritériá hospodárnosti. Skôr než začne 
výstavba, môžu sa požadovať osobitné štúdie, či je opatrenie alebo či sú opatrenia 
realizovateľné“);
– v odôvodnení č. 18 časť textu, ktorá je označená dvojitým preškrtnutím a ktorá predchádza 
prvú vetu a znie „Proces sa môže podporiť programami na uľahčenie rovnakého prístupu 
k zlepšenej energetickej hospodárnosti na základe dohôd medzi organizáciami 
zainteresovaných strán a orgánom menovaným členskými štátmi; vykonávajú ho spoločnosti 
pôsobiace v oblasti energetických služieb, ktoré súhlasia so záväzkom, že vykonajú určené 
investície. Členské štáty by mali dohliadať na prijaté schémy a sledovať ich, čo by tiež 
uľahčilo využívanie motivačných systémov. Certifikácia by mala v maximálne možnej miere 
opisovať skutočnú situáciu v oblasti energetickej hospodárnosti budovy a môže sa teda aj 
prehodnocovať“;

– časť textu označená dvojitým preškrtnutím, nasledujúca po článku 11 ods. 5 a znejúca „Cieľ 
osvedčení sa má obmedziť na poskytnutie informácií a o všetkých ďalších účinkoch týchto 
osvedčení, pokiaľ ide o právne konanie alebo iné, sa rozhodne v súlade s vnútroštátnymi 
predpismi“;

– časť textu označená dvojitým preškrtnutím, nasledujúca po článku 12 ods. 2 a znejúca 
„Môže sa tiež na viditeľnom mieste vystaviť rozsah odporúčaných a skutočných vnútorných 
teplôt a, ak je to vhodné, aj ďalších dôležitých klimatických faktorov“;
– v článku 13 ods. 1 boli slová „vykurovacích systémov s“ vložené pred slovo „kotlami“;

– v prílohe I formulácia „Tieto charakteristiky môžu obsahovať aj vzduchotesnosť“
vyskytujúca sa medzi textom bodov 3 písm. a) a b) bola označená dvojitým preškrtnutím.

2) Tieto časti prepracovaného textu zodpovedajú častiam v súčasnosti platného textu smernice 
č. 2002/91/ES, pričom zjavne nie je navrhovaná žiadna zmena týchto častí, a teda nemali byť 
označené sivým pozadím:
– článok 4 ods. 1 druhý pododsek;

– článok 4 ods. 2 písm. d);
– článok 10 ods. 5;

– článok 10 ods. 7;
– článok 25.

3) V článku 20 ods. 2 predstavuje doplnenie úvodných slov „Tieto opatrenia“ úpravu 
existujúceho textu článku 13 ods. 2 smernice č. 2002/81/ES, čo malo byť označené použitím 
vhodných značiek pre úpravu.
V dôsledku toho poradná pracovná skupina po preskúmaní návrhu jednomyseľne 
konštatovala, že návrh neobsahuje žiadne vecné zmeny a doplnenia okrem tých, ktoré sú ako 
zmeny a doplnenia uvedené v návrhu alebo v tomto stanovisku. Pracovná skupina taktiež 
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v súvislosti s kodifikáciou nezmenených ustanovení skoršieho právneho aktu obsahujúceho 
vecné zmeny a doplnenia konštatovala, že návrh je len priamou kodifikáciou existujúceho 
textu bez obsahových zmien.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
právny poradca právny poradca generálny riaditeľ


