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Zadeva: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti 
stavb (prenovitev) 
(KOM(2008)780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

Medinstitucionalni sporazum z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematični uporabi prenovitve 
pravnih aktov1 zahteva, da vsak predlog Komisije za prenovitev obravnava posvetovalna 
delovna skupina pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije.Priloženo je mnenje 
posvetovalne delovne skupine o tem predlogu.

Odbor za pravne zadeve se bo o mnenju izrekel na eni svojih naslednjih sej.

GENERALNI DIREKTORAT
ZA NOTRANJO POLITIKO

Priloga

                                               
1 UL C 102, 04.04.1996, str. 2.
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POSVETOVALNA DELOVNA SKUPINA
PRAVNIH SLUŽB

Bruselj, 27. januar 2009

MNENJE

V VEDNOST: EVROPSKEMU PARLAMENTU
SVETU
KOMISIJI

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb
KOM(2008)780 z dne 13.11.2008 – 2008/0223(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematični 
uporabi prenovitve pravnih aktov in zlasti odstavkom 9 sporazuma, se je posvetovalna 
delovna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, 
sestala 26. novembra in 4. decembra 2008, da bi med drugim proučila omenjeni predlog, ki ga 
je vložila Komisija.

Posvetovalna delovna skupina je na teh sestankih1 po proučitvi predloga direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o prenovitvi Direktive 2002/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. decembra 2002 o energetski učinkovitosti stavb soglasno ugotovila, kot sledi:
1) Naslednji deli besedila predloga za prenovitev bi morali biti označeni s sivo osenčeno 
pisavo, ki se navadno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb:
- v uvodni izjavi 6 besedi „več kot“ (ki sta prečrtani z dvojno črto) in beseda „približno“ (ki je 
predstavljena med puščicama, ki označujeta spremembo);
- v uvodni izjavi 9 zadnja poved „Metodologija za izračun energijske učinkovitosti ne sme 
temeljiti samo na obdobju, ko je potrebno ogrevanje, ampak mora zajemati letno energijsko 
učinkovitost stavbe.“ (predstavljena med puščicama, ki označujeta spremembo);

- v uvodni izjavi 10 prva poved „Države članice morajo določiti minimalne zahteve glede 
energijske učinkovitosti stavb. Zahteve morajo biti določene tako, da bi bilo doseženo 
stroškovno optimalno ravnotežje med zadevnimi naložbami in prihranjenimi stroški energije 
med življenjskim ciklom stavbe.“ (predstavljena med puščicama, ki označujeta spremembo);

- v uvodni izjavi 13, del besedila, ki je prečrtan z dvojno črto med prvo in drugo povedjo in se 
                                               
1 Posvetovalna delovna skupina je imela na voljo angleško različico predloga, saj je bila osnovna različica 
obravnavanega besedila v tem jeziku.
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glasi „Najboljša praksa mora biti v tem primeru prilagojena optimalni uporabi dejavnikov, 
pomembnih za povečanje energijske učinkovitosti.“ ter del besedila, ki sledi drugi povedi in je 
prav tako prečrtan z dvojno črto („to lahko naredi država članica z enkratno študijo, rezultat 
katere je seznam ukrepov za smotrno ravnanje z energijo glede na povprečne lokalne tržne 
pogoje in ob upoštevanju kriterijev stroškovne učinkovitosti. Pred začetkom gradnje se lahko 
zahtevajo posebne študije, če se ukrep ali ukrepi smatrajo za izvedljive.“);

- v uvodni izjavi 18, del besedila, ki je prečrtan z dvojno črto pred prvo povedjo in se glasi 
„Certifikacijski proces lahko podpirajo programi za olajšanje enakega dostopa do večje 
energijske učinkovitosti;  le-ta bi temeljil na sporazumih med organizacijami interesnih 
skupin in organom, ki bi ga imenovale države članice; izvajala bi ga podjetja za energetske 
storitve, ki bi pristala na to, da se obvežejo izvajati opredeljene investicije. Sprejet sistem bi 
nadzorovale in spremljale države članice, ki bi pospeševale tudi uporabo sistemov spodbud. 
Izkaznica mora v kar največjem možnem obsegu opisovati dejansko energijsko učinkovitost 
stavbe in se lahko ustrezno revidira“;

- del besedila, prečrtan z dvojno črto, ki sledi členu 11(5) in se glasi „Cilj izkaznic je omejen 
na zagotavljanje informacij. O učinkih teh izkaznic v sodnih postopkih ali sicer se odloča 
skladno z nacionalnimi predpisi“;
- del besedila, prečrtan z dvojno črto, ki sledi členu 12(2) in se glasi „Na jasen način je lahko 
prikazan tudi razpon priporočenih in dejanskih notranjih temperatur in, če je primerno, drugi 
pomembni klimatski podatki“;

- v členu 13(1) besede „ogrevalnih sistemov s“, ki so vstavljene pred besedo „kotli“;
- v prilogi I besedilo „Te značilnosti lahko vključujejo tudi zračno tesnost“, ki se nahaja med 
besediloma točk 3(a) in (b) in je prečrtano z dvojno črto.
2) Naslednji deli prenovljenega besedila ustrezajo delom trenutno veljavnega besedila 
direktive 2002/91/ES, za katere očitno ni bilo predlaganih sprememb in zato ne bi smeli biti 
označeni s sivo osenčeno pisavo:

- člen 4(1), drugi pododstavek;
- člen 4(2)(d);

- člen 10(5);
- člen 10(7);

- člen 25.
3) V členu 20, drugi odstavek, dodani uvodni besedi „Ti ukrepi“ predstavljata spremembo 
obstoječega besedila člena 13, drugi odstavek, direktive 2002/91/ES, ki bi morala biti 
ustrezno označena.

Posvetovalna delovna skupina je po proučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne 
vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so kot takšne opredeljene v samem predlogu ali 
v tem mnenju. V zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta s temi 
vsebinskimi spremembami je sklenila tudi, da predlog Komisije vsebuje le kodifikacijo 
obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

Adlib Express Watermark



PE419.953v01-00 4/4 CM\766293SL.doc

SL

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
pravni svetovalec pravni svetovalec generalni direktor
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