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Utskottet för rättsliga frågor
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
(0007/2009)

Angående: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders 
energiprestanda (omarbetning)
(KOM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter1 ska en rådgivande grupp,
sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, 
granska alla förslag till omarbetning som läggs fram av kommissionen.

Härmed bifogas den rådgivande gruppens yttrande över ovannämnda förslag.

Utskottet för rättsliga frågor avser att yttra sig över denna text vid ett av sina kommande 
sammanträden.

GENERALDIREKTORATET 
FÖR EU-INTERN POLITIK

Bilaga

                                               
1 EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.
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DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS
RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel, den 27 januari 2009

YTTRANDE

TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda
KOM(2008)0780 av den 13 november 2008 – 2008/0223(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, 
sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 26 november och den 4 december 2008 för 
att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdena1 granskades förslaget till Europaparlamentets och rådets omarbetning av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 16 december 2002 om byggnaders 
energiprestanda och konstaterades samstämmigt följande:

1. Följande textavsnitt i förslaget till omarbetning skulle ha markerats genom en gråskuggning 
som allmänt används för att markera innehållsmässiga ändringar:

– I skäl 6 orden ”mer än” (som har markerats med dubbel genomstrykning) och ordet
”ungefär” (som står mellan anpassningspilar).

– I skäl 9, den sista meningen: ”Metoden för beräkning av energiprestanda bör inte vara 
baserad enbart på den årstid då uppvärmning krävs, utan bör omfatta en byggnads 
energiprestanda för hela året” (som står mellan anpassningspilar).
– I skäl 10, den första meningen: ”Medlemsstaterna bör fastställa minimikrav för byggnaders 
energiprestanda. Kraven bör fastställas med sikte på att uppnå den kostnadsoptimala balansen 
mellan gjorda investeringar och inbesparade energikostnader under hela byggnadens 
livscykel” (som står mellan anpassningspilar).
                                               
1 Gruppen förfogade över och arbetade utifrån den engelska versionen av förslaget, som var textens 
originalversion.
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– I skäl 13, den del av texten som har markerats med dubbel genomstrykning mellan första 
och andra meningen och som lyder: ”Bästa praxis bör i detta avseende riktas mot optimalt 
utnyttjande av sådana faktorer som innebär förbättrad energiprestanda”, och den del av texten 
som kommer efter den andra meningen och som också har markerats med dubbel 
genomstrykning (”detta kan göras en gång, av medlemsstaten, genom en utredning som 
resulterar i en förteckning över energihushållningsåtgärder – för genomsnittliga lokala 
marknadsvillkor – som uppfyller kriterierna för kostnadseffektivitet. Innan byggande inleds 
kan det krävas specifika analyser om åtgärden eller åtgärderna bedöms vara genomförbara”.
– I skäl 18, den del av texten som har markerats med dubbel genomstrykning och som föregår 
den första meningen och som lyder: ”Certifiering kan åtföljas av stimulansprogram i syfte att 
underlätta lika tillgång till förbättrad energiprestanda eller grunda sig på avtal mellan 
intressentorganisationer och ett organ som utses av medlemsstaten eller genomföras av 
energitjänsteföretag som har åtagit sig att göra de särskilda investeringarna. De antagna 
systemen bör övervakas och följas upp av medlemsstaterna, som även bör underlätta 
användandet av incitamentsystem. I möjligaste mån bör certifikatet beskriva den faktiska 
situationen beträffande byggnadens energiprestanda och det kan revideras i enlighet därmed
Myndighetsbyggnader.”

– Den del av texten som har markerats med dubbel genomstrykning och som kommer efter 
artikel 11.5 och som lyder: ”Syftet med certifikaten skall vara begränsat till att tillhandahålla 
information och alla de effekter som dessa certifikat kan ha när det gäller rättsliga förfaranden 
eller annat skall beslutas i enlighet med nationella bestämmelser.”

– Den del av texten som har markerats med dubbel genomstrykning och som kommer efter 
12.2 och som lyder: ”Intervall för rekommenderad och aktuell inomhustemperatur och, i 
tillämpliga fall, andra relevanta klimatfaktorer får också vara tydligt anslagna.”
– I artikel 13.1 har ordet ”värmesystem” lagts till före ordet ”värmepannor”.

– I Bilaga I ordalydelsen: ”Dessa egenskaper kan också inbegripa lufttäthet” som står mellan 
texten i punkt 3.a och b. och som har markerats med dubbel genomstrykning.

2. Nedanstående delar av den omarbetade texten motsvarar delar av den tillämpliga texten i 
direktiv 2002/91/EG för vilka ingen förändring föreslås. Texten skulle därför inte ha 
markerats genom en gråskuggning.
– Artikel 4.1, andra stycket.

– Artikel 4.2 d.
– Artikel 10.5.

– Artikel 10.7.
– Artikel 25.

3. I artikel 20, andra stycket, utgör tillägget av de inledande orden ”Dessa åtgärder” en 
anpassning av den nuvarande texten i artikel 13, andra stycket i direktiv 2002/91/EG, vilket
skulle ha angetts genom ändringsmarkeringar.
Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några ändringar av 
sakinnehållet utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade 
vidare, i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare rättsakten 
med dessa ändringar av sakinnehållet, att förslaget endast gäller en kodifiering av de 
befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.
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