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2004 














 

2009 

Odbor za pravne zadeve 

predsednik 

1.4.2009 

Angelika Niebler 

Predsednica 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 

BRUSELJ 

Zadeva: Mnenje o pravni podlagi predloga za prenovitev: Direktiva Evropskega 

parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb (KOM(2008)0780) – 

C6-0413/2008 – 2008/0223(COD)), 

Spoštovana gospa predsednica, 

v pismu z dne 6. marca 2009 ste Odbor za pravne zadeve v skladu s členom 35(2) Poslovnika 

zaprosili za mnenje o ustreznosti pravne podlage zgoraj navedenega predloga Komisije. 

Odbor je to vprašanje obravnaval na seji 30. in 31. marca 2009. 

Ozadje 

 

Navedeni predlog za prenovitev je bil Odboru za pravne zadeve kot odboru za mnenje v 

skladu s členom 80a posredovan 15. januarja 20091.  

Odbor za pravne zadeve na podlagi mnenja pravne službe, katere predstavniki so se udeležili 

sestankov posvetovalne delovne skupine za preučitev prenovljenega predloga, in v skladu s 

priporočili poročevalca meni, da zadevni predlog ne vključuje bistvenih sprememb, razen 

                                                 
1 Prenovitev obsega sprejetje novega pravnega akta, ki v enem besedilu vključuje bistvene spremembe 

predhodnega akta in njegove nespremenjene določbe. Novi pravni akt nadomesti in razveljavi dosedanji akt. 

Novi pravni akt urejata medinstitucionalni sporazum z dne 28. novembra 2001 (UL C 77, 28.3.2002, str. 1) in 

člen 80a poslovnika. Glej tudi nadaljevanje. 
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tistih, ki so v zadevnem predlogu ali mnenju pravne službe opredeljene kot take, in da je 

predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi 

spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb. 

 

Poleg tega je v skladu s členom 80a(2) in členom 80(3) Odbor za pravne zadeve ugotovil, da 

so tehnične prilagoditve, ki jih je v svojem mnenju predlagala zgoraj omenjena delovna 

skupina, potrebne za zagotavljanje skladnosti predloga s pravili prenovitve. 

 

Odbor za pravne zadeve je po razpravi na izredni seji 9. marca 2009 s 16 glasovi za in brez 

vzdržanih glasov1 sklenil Odboru za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojnemu 

odboru priporočiti, naj nadaljuje z obravnavo predloga ob upoštevanju predlogov in v skladu s 

členom 80a.  

 

6. marca 2009 ste Odboru za pravne zadeve poslali v nadaljevanju navedeno pismo. 

 

Odbor, kateremu imam čast predsedovati, sedaj obravnava naslednje: 

predlog direktive o energetski učinkovitosti stavb (prenovitev) (KOM(2008)0780).  

 

Pravna podlaga predloga, ki je prenovitev direktive 2002/91/ES, je člen 175(1) Pogodbe ES. 

Več poslancev je vložilo predloge za spremembo predlagane pravne podlage.  

 

Povzetek predlogov sprememb:  

 

 predlog sprememb poslanca Reula, da se predlagani pravni podlagi doda člen 95; 

 predlogi sprememb poslancev Hudackega, Vidal-Quadrasa, poslanke Vlasto, 

poslancev Chatzimarkakisa ter Lieseja, poslanca Rübiga in poslanca Giereka, naj se 

glede členov 3 in 4 ter prilog I in II predlagani pravni podlagi doda člen 95. 

 

Glede na to prosim vaš odbor za mnenje o ustreznosti pravne podlage za ta predloga v skladu 

s členom 35(2) poslovnika. 

 

Veselilo bi me, če bi bilo mnenje pripravljeno pravočasno do glasovanja o osnutkih poročil v 

odboru ITRE, predvidenega za 31. marec 2009". 

Obravnavani pravni podlagi: 

Člen 175(1) Pogodbe ES se glasi: 

"1. Svet se v skladu s postopkom iz člena 251 ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim 

odborom in Odborom regij odloči, katere ukrepe naj Skupnost sprejme za doseganje ciljev iz 

člena 174"  

Člen 174 Pogodbe ES določa cilje politike Skupnosti na področju okolja. 

                                                 
1 Navzoči so bili poslanci: Giuseppe Gargani (predsednik), Klaus-Heiner Lehne, Eva-Riitta Siitonen, Tadeusz 

Zwiefka, Neena Gill, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Francesco Enrico Speroni, Monica Frassoni, Jean-

Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg, Vicente Miguel Garcés 

Ramón, Bill Newton Dunn. 
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Člen 95 Pogodbe ES se glasi: 

"1. Z odstopanjem od določb člena 94 in kadar ta pogodba ne določa drugače, se za 

doseganje ciljev iz člena 14 uporabljajo v nadaljevanju navedene določbe. Svet v skladu s 

postopkom iz člena 251 in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom sprejme ukrepe 

za približevanje določb zakonov in drugih predpisov v državah članicah, katerih predmet je 

vzpostavitev in delovanje notranjega trga. 

2. Odstavek 1 se ne uporablja za davčne določbe, določbe o prostem gibanju oseb niti za 

tiste, ki se nanašajo na pravice in interese zaposlenih. 

3. Komisija ima v svojih predlogih iz odstavka 1, ki zadevajo zdravje, varnost, varstvo okolja 

in varstvo potrošnikov, za izhodišče visoko raven varstva, pri čemer zlasti upošteva nova 

dognanja na podlagi znanstvenih dejstev. V okviru svojih pristojnosti si tudi Evropski 

parlament in Svet prizadevata za doseganje tega cilja. 

4. Če po tem, ko Svet ali Komisija sprejme usklajevalni ukrep, država članica meni, da mora 

ohraniti nacionalne določbe zaradi pomembnih potreb iz člena 30 ali določbe, ki zadevajo 

varstvo okolja ali delovnega okolja, o teh določbah pa tudi o razlogih za njihovo ohranitev 

uradno obvesti Komisijo. 

5. Brez poseganja v odstavek 4 pa država članica, če po tem, ko Svet ali Komisija sprejme 

usklajevalni ukrep, meni, da mora na podlagi novih znanstvenih spoznanj o varstvu okolja ali 

delovnega okolja uvesti nacionalne določbe zaradi problema, ki je specifičen zanjo in je 

posledica sprejetja usklajevalnega ukrepa, o načrtovanih določbah pa tudi o razlogih za 

njihovo uvedbo uradno obvesti Komisijo. 

6. Komisija v šestih mesecih po uradnih obvestilih iz odstavkov 4 in 5 odobri ali zavrne 

nacionalne določbe, potem ko preveri, ali so morda sredstvo samovoljne diskriminacije ali 

prikrita omejitev trgovine med državami članicami in ali ovirajo delovanje notranjega trga. 

Če Komisija v tem roku ne sprejme nobene odločitve, se šteje, da so nacionalne določbe iz 

odstavkov 4 in 5 odobrene. 

Če to upravičuje zahtevnost zadeve in če ni nevarnosti za zdravje ljudi, lahko Komisija 

zadevno državo članico uradno obvesti, da se rok iz tega odstavka lahko podaljša za 

nadaljnje obdobje največ šestih mesecev. 

7. Če se v skladu z odstavkom 6 državi članici dovoli ohranitev ali uvedba nacionalnih 

določb, ki odstopajo od usklajevalnega ukrepa, Komisija nemudoma preveri, ali naj predlaga 

prilagoditev temu ukrepu.  

8. Če država članica izpostavi specifičen problem glede javnega zdravja na področju, ki so 

ga urejali prejšnji usklajevalni ukrepi, na to opozori Komisijo, ki nemudoma preveri, ali naj 

Svetu predlaga ustrezne ukrepe. 

9. Z odstopanjem od postopka, določenega v členih 226 in 227, lahko Komisija ali katera koli 

država članica predloži zadevo neposredno Sodišču, če meni, da druga država članica 

zlorablja pooblastila iz tega člena.  
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10. Zgornji usklajevalni ukrepi v ustreznih primerih vključujejo zaščitno klavzulo, ki dovoljuje 

državam članicam, da zaradi enega ali več neekonomskih razlogov iz člena 30 sprejmejo 

začasne ukrepe, ki so predmet nadzornega postopka Skupnosti." 

Ocena 

 

Splošno 

 

Vsi akti Skupnosti morajo temeljiti na pravni podlagi, določeni v Pogodbi (ali drugem 

pravnem aktu, ki naj bi ga izvajali). Pravna podlaga določa pristojnost Skupnosti ratione 

materiae in način izvajanja te pristojnosti, in sicer kateri zakonodajni instrument (ali 

instrumenti) se lahko uporabi(jo) ter postopek sprejemanja odločitev. 

 

Glede na posledice, ki jih ima pravna podlaga, je njena izbira predvsem za Parlament 

bistvenega pomena, saj določa, koliko vpliva, če sploh kaj, ima Parlament v zakonodajnem 

postopku. 

 

Po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti izbira pravne podlage ni subjektivna, pač pa „mora 

temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče sodno preskusiti“1, kot sta denimo cilj in 

vsebina zadevnega ukrepa2. Še več, odločilni dejavnik mora biti glavni cilj ukrepa3. 

 

Glede na sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti je splošni člen Pogodbe zadostna pravna 

podlaga, čeprav obravnavani ukrep skuša na podrejen način doseči tudi cilj, ki si ga prizadeva 

doseči specifični člen Pogodbe4. 

 

Vendar pa mora ukrep, kadar ima več med seboj neločljivo povezanih sočasnih ciljev, pri 

čemer nobeden ni drugotnega pomena in posredne narave glede na ostale, temeljiti na raznih 

ustreznih določbah Pogodbe5, razen če to ni mogoče zaradi medsebojne nezdružljivosti 

postopkov odločanja, predpisanih z določbami6. 

 

Obravnavani predlog Komisije temelji izključno na členu 175(1) Pogodbe ES.  Vprašanje je, 

ali je sklicevanje na člen 95 kot dodatno pravno podlago dopustno. 

 

Dopustnost predlogov sprememb v postopku prenovitve 

 

Najprej in predvsem je treba upoštevati, da obravnavani predlog kot instrument prenovitve po 

eni strani uvaja vsebinske spremembe v obstoječo zakonodajo, po drugi strani pa kodificira 

določbe, ki naj ostanejo nespremenjene. Predlog poleg tega razveljavlja akte, ki jih nadomesti. 

 

                                                 
1 Zadeva 45/86, Komisija proti Svetu [1987] ECR 1439, odst. 5. 
2 Zadeva C-300/89, Komisija proti Svetu [1991] ECR I-287, odst. 10 
3
 Zadeva C-377/98, Nizozemska proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2001] ECR I-7079, odst. 27. 

4 Zadeva C-377/98, Nizozemska proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2001] ECR I-7079, odst. 27-28. Zadeva 

C-491/01, British American Tobacco (Investments) in Imperial Tobacco[2002] ECR I-11453, odst. 93-94. 
5 Zadeva 165/87, Komisija proti Svetu [1988] ECR 5545, odst. 11. 
6 Glej npr. zadevo C-300/89 Komisija proti Svetu [1991] ECR I-2867, odst. 17-21 (zadeva titanov dioksid), 

zadevo C-388/01 Komisija proti Svetu [2004] ECR I-4829, odst. 58, in zadevo C-491/01 British American 

Tobacco [2002] ECR I-11453, odst. 103-111. 
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Zato za predlog velja člen 80a poslovnika, ki navaja: 

 

"1. Kadar Komisija predloži Parlamentu predlog ponovnega sprejetja zakonodaje Skupnosti, 

se predlog posreduje odboru, pristojnemu za pravne zadeve, in pristojnemu odboru.  

 

2. Odbor, pristojen za pravne zadeve, na podlagi načinov, dogovorjenih na 

medinstitucionalni ravni, pregleda predlog, da ugotovi, ali ta ne vsebuje vsebinskih 

sprememb, razen tistih, ki so v predlogu opredeljene kot take.  

 

V okviru tega pregleda predlogi sprememb besedila predloga niso dopustni. Vendar se drugi 

pododstavek člena 80(3) uporablja glede na določbe, ki pri predlogu ponovnega sprejetja 

pravnih aktov ostajajo nespremenjene. 

 

3. Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, 

razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni odbor.  

 

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 150 in 151, v pristojnem odboru dopustni predlogi 

sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe. 

 

Vendar lahko predloge sprememb za dele, ki ostajajo nespremenjeni, izjemoma sprejme 

posamično predsednik tega odbora, če meni, da to zahtevata nujna skladnost besedila ali 

povezanost z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. Razloga morata biti navedena v pisni 

obrazložitvi predlogov sprememb. 

 

4. Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog vsebuje vsebinske spremembe, 

razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, predlaga Parlamentu zavrnitev predloga in o tem 

obvesti pristojni odbor.  

 

V tem primeru predsednik Komisijo pozove, naj predlog umakne. Če Komisija to stori, 

predsednik ugotovi, da je postopek brezpredmeten, in s tem seznani Svet. Če Komisija svojega 

predloga ne umakne, Parlament zadevo vrne pristojnemu odboru, ki jo pregleda po 

običajnem postopku". 

 

Tako je pri pristojnosti pristojnega odbora glede sprememb treba razlikovati med predlogi 

sprememb za nove dele (običajno osenčeni s sivo barvo) in predlogi sprememb za 

nespremenjene dele predloga (običajno niso posebej označeni).  

 

Za predloge sprememb za nove dele veljajo običajne določbe o dopustnosti predlogov 

sprememb, predloge sprememb za dele, ki ostajajo nespremenjeni, pa izjemoma sprejme 

posamično predsednik tega odbora, če meni, da to zahtevata nujna skladnost besedila ali 

povezanost z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.  

 

Glede na to ni mogoče presoditi, ali je primerno dodati člen 95 kot dodatno pravno podlago, 

dokler se v postopku prenovitve ne presodi dopustnost s tem povezanih predlogov sprememb.  

Ker pa o taki presoji odloča zgolj predsednik pristojnega odbora, lahko Odbor za pravne 

zadeve navede le nekaj vprašanj za premislek.  

 

Odbor za pravne zadeve je na seji 9. marca 2009 potrdil mnenje pravnih služb in ugotovil, da 



 

RR\780434SL.doc 7/10 PE418.275v02-00 

 SL 

ni bilo vsebinskih sprememb pravne podlage predloga ter da je navedeno sklicevanje zato 

zgolj kodifikacija obstoječih besedil.  

 

Iz tega sledi, da dopustnost predlogov sprememb v tem delu besedila ni samoumevna in jo je 

treba najprej preučiti. Iz predlogov sprememb, vloženih na osnutek poročila Odbora za 

industrijo, raziskave in energetiko, je razvidno, da je mogoče tiste, ki obstoječemu členu 

175(1) dodajajo člen 95, imeti za skladne s predlogi za spremembo členov 3, 4, in 5 skupaj s 

prilogama I in II.  

 

Vendar je treba opozoriti, da so samo predlogi sprememb glede člena 5 in priloge II dopustni 

brez omejitev, saj se nanašajo na nove dele predloga, po drugi strani pa so lahko predlogi 

sprememb členov 3 in 4 ter priloge I lahko dopustni le, ker so tesno povezani z dopustnimi 

predlogi sprememb.  

 

Analiza predloga 

 

Pri analizi predloga se pokaže, da nedvomno prevladujejo okoljski cilji. 

 

Prvič, v skladu z uvodno izjavo 3, ki navaja: "Zmanjšanje porabe energije v stavbnem 

sektorju predstavlja pomemben del ukrepov, potrebnih za zmanjšanje emisij toplogrednih 

plinov in uskladitev s Kjotskim protokolom k Okvirni konvenciji Združenih narodov o 

spremembi podnebja ter z nadaljnjimi evropskimi in mednarodnimi zavezami za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov po letu 20121.  

 

Drugič, in kar je še pomembneje, člen 1 pri opredelitvi vsebine predloga navaja naslednje: 

 

"Ta direktiva ob upoštevanju zunanjih klimatskih in lokalnih pogojev ter notranjih klimatskih 

zahtev in stroškovne učinkovitosti spodbuja izboljšanje energijske učinkovitosti stavb v 

Skupnosti. 

Ta direktiva določa zahteve v zvezi z: 

(a) splošnim okvirom metodologije izračunavanja integrirane energijske učinkovitosti 

stavb in njihovih delov; 

(b) uporabo minimalnih zahtev glede energijske učinkovitosti novih stavb in njihovih 

delov; 

(c) uporabo minimalnih zahtev glede energijske učinkovitosti obstoječih stavb in 

njihovih delov, na katerih potekajo velika prenovitvena dela; 

(d) nacionalnimi načrti za povečanje števila stavb, pri katerih so emisije ogljikovega 

dioksida in poraba primarne energije nizke ali enake nič; 

(e) energetskim certificiranjem stavb ali njihovih delov;  

(f) rednimi pregledi ogrevalnih in klimatskih sistemov v stavbah; 

                                                 
1 Uvodna izjava 3 tudi pravi, da "ima [zmanjšanje porabe energije v stavbnem sektorju] pomembno vlogo pri 

spodbujanju zanesljive oskrbe z energijo, tehnološkega razvoja ter pri zagotavljanju možnosti za zaposlitev in 

regionalni razvoj, zlasti na podeželju". Kot se izkaže v nadaljevanju, pa so to zgolj dopolnilni nameni predloga.   
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(g) neodvisnimi nadzornimi sistemi za energetske izkaznice in poročila o pregledu".  

 

Tretjič, člen 4 predloga pri določanju minimalnih zahtev glede energijske učinkovitosti 

ugotavlja, da se sedanje zahteve glede energijske učinkovitosti, kakor so jih določile države 

članice, glede na raven ambicij zelo razlikujejo, pri čemer so nekatere med njimi zelo 

oddaljene od stroškovno optimalnih ravni. To pomeni, da možnost za izboljšanje energijske 

učinkovitosti stavb na ekonomičen način in znižanje prihodnjega energetskega proračuna pri 

številnih izgradnjah in večjih prenovah ostaja neizkoriščena. Besedilo je bilo spremenjeno za 

zagotovitev, da se minimalne zahteve glede energijske učinkovitosti stavb, kakor so jih 

določile države članice, postopoma približajo stroškovno optimalnim ravnem.    

 

Četrtič, člen 5 uvaja primerjalno metodologijo za izračun stroškovno optimalnih ravni za 

minimalne zahteve glede energijske učinkovitosti. To vključuje metodologijo za izračun, ki jo 

pripravi Komisija in ki bi pri spremenljivkah upoštevala stroškovno optimalna merila (kot so 

stroški naložb, operativni stroški in stroški vzdrževanja, vključno s stroški energije). Države 

članice bi morale uporabljati to metodologijo za izračun stroškovno optimalnih zahtev ob 

uporabi spremenljivk, ki jih same določijo. Rezultate bi bilo nato treba primerjati z dejanskimi 

zahtevami v državi članici ter tako jasno pokazati, kako blizu so nacionalne zahteve 

stroškovno optimalnim ravnem. Države članice morajo Komisiji poročati o določenih 

spremenljivkah, rezultatih primerjalnega izračuna in primerjavi z zahtevami, Komisija pa bo 

objavila poročila o napredku.  

 

Kot je razvidno iz navedenih določb (poleg preostalih, ki so tu izpuščene zaradi dolžine), je 

predlog omejen na določanje minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti, ki jo države 

članice lahko izboljšajo. Ta pristop je povsem skladen s členom 176 Pogodbe ES, ki določa, 

da varstveni ukrepi, sprejeti v skladu s členom 175, nobeni od držav članic ne preprečujejo 

ohranjanja ali uvedbe strožjih varstvenih ukrepov. Takšni ukrepi morajo biti združljivi s to 

pogodbo. O njih se uradno obvesti Komisija. Člen 175 je zato edina ustrezna podlaga za 

predlog, kot ga je predložila Komisija.  

 

Vendar se pojavi vprašanje, če je ustrezno uvesti člen 95 kot dodatno pravno podlago, da bi 

tako upoštevali nekatere predloge sprememb, obravnavane v pristojnem odboru, zlasti 

predloge sprememb za uvodne izjave 9 in 12, člene 3, 4, in 5 ter prilogi I in II.  

 

Namen teh predlogov sprememb je preseči pristop z minimalnimi zahtevami, hkrati pa jasno 

nadomestiti primerjalno metodologijo za izračun z enotno usklajeno metodologijo. Osrednja 

ideja utemeljitve je, da obravnavana direktiva omogoča posameznim trgom v Evropi, da z 

različnimi metodami izračunavanja in zahtevami glede pregledov proizvajalcem preprečujejo, 

da bi v Evropski uniji tržili skladne proizvode.  Na evropski ravni je torej treba uvesti enotno 

metodo izračuna na podlagi pristopa za enotni trg (člen 95) in z uporabo obstoječih evropskih 

standardov (CEN).  

 

Tako z vidika navedenih predlogov sprememb ni vprašljivo, ali sta kot pravna podlaga 

direktive potrebna člen 175(1) in člen 95 Pogodbe ES, da bi izkoristili sodobno tehnologijo, jo 

ohranili v ekonomiji obsega ali jo dosegli.  
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Kot je v zadevi o oglaševanju tobačnih izdelkov1 poudarilo Evropsko sodišče, lahko samo 

ukrepi, katerih cilj je dejansko izboljšanje pogojev za vzpostavitev ali delovanje notranjega 

trga, temeljijo na členu 95. Z drugimi besedami, če naj velja člen 95, potem morajo imeti 

predlagani ukrepi "dodano vrednost" za notranji trg.  

 

Zdi se, da gre pri obravnavanih predlogih sprememb ravno za to, saj je njihov namen 

preprečiti razdrobitev trga na področju ustreznih energetsko varčnih proizvodov, s tem pa bi 

vzpostavili območje brez notranjih meja, kjer je v skladu z določbami Pogodbe ES (zlasti 

členov 3(1)(c) in 14) zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala.  

 

Zato bi bilo treba dodati skladno pravno podlago, ki jo najdemo v členu 95 Pogodbe ES, če 

bodo ti predlogi sprememb sprejeti. Po drugi strani pa je treba ohraniti sedanje sklicevanje na 

člen 175(1), saj bi bil s tem zajet splošni okoljski cilj predloga.       

 

Vendar je treba upoštevati, da bi s kombinacijo členov 175 in 95 lahko prišlo do nekaj pravne 

negotovosti; države članice morajo namreč v skladu s členom 95 za ohranitev ali uvedbo 

strožjih varstvenih ukrepov od tistih, ki jih določa akt Skupnosti, pridobiti odobritev 

Komisije, medtem ko za ukrepe na podlagi člena 175 člen 176 določa, da je mogoče ohraniti 

ali uvesti strožje ukrepe, če so ti združljivi s Pogodbo ES in je o njih obveščena Komisija.   

 

V tem primeru je mogoče ti določbi razlagati tako: glede na to, da obravnavani predlogi 

sprememb v celoti ne nasprotujejo prvotnemu cilju predloga, torej določiti minimalne zahteve 

glede energijske učinkovitosti, bi Komisija morebitne strožje nacionalne ukrepe po 

predhodnem obvestilu odobrila samodejno, razen če bi škodljivo vplivali na delovanje 

notranjega trga.     

 

Sklep 

 

Glede na navedeno, je člen 175(1) Pogodbe ES najustreznejša pravna podlaga predloga, kot 

ga je predložila Komisija. Dodajanje sklicevanja na člen 95 ni potrebno, razen če bi predloge 

sprememb, za katere je ta člen primernejša pravna podlaga, predsednica Odbora za industrijo, 

raziskave in energetiko najprej razglasila za dopustne, nato pa bi jih sprejel odbor sam. 

Tako je odbor za pravne zadeve na seji 30. in 31. marca 2009 z 18 glasovi za, enim glasom 

proti in brez vzdržanih glasov2 sklenil priporočiti člen 175(1) Pogodbe ES kot pravno podlago 

predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb 

(prenovitev), člen 95 Pogodbe ES pa je treba dodati le, če so predlogi sprememb, zaradi 

katerih je to potrebno, razglašeni za dopustne in sprejeti. 

                                                 
1 Zadeva C-376/98, Nizozemska proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2000] ECR I-8419, odst. 81-83. 
2 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Giuseppe Gargani (predsednik), Rainer Wieland (podpredsednik), 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (podpredsednica), Francesco Enrico Speroni (podpredsednik), Monica 

Frassoni (poročevalka), Carlo Casini, Bert Doorn, Nicole Fontaine, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Véronique 

Mathieu, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, 

Jacques Toubon, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka. 
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S spoštovanjem, 

Giuseppe Gargani 

 


