
CM\879031BG.doc PE473.756v01-00

BG Единство в многообразието BG

EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0221/2011 внесена от Albert Dettmer, с германско гражданство, 
относно транспонирането от Германия на Директива 2002/91/ЕО относно 
енергийните характеристики на сградите

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията не е съгласен с начина, по който се прилага германското 
законодателство относно сертификатите за енергийните характеристики на сградите;
германската стандартна норма DIN предвижда фактор на изчисление за изчисляване за 
определяне на използваемата повърхност, която може да надвишава фактическата 
повърхност. Вносителят на петицията счита това за непрозрачно и в противоречие с 
Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори.

2. Допустимост

Oбявена за допустима на 27 май 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Вносителят на петицията не е съгласен с начина, по който се прилага германското 
законодателство относно енергийните характеристики на сградите; Неговата петиция се 
отнася специално за приложението на метода на калкулиране на енергийните 
характеристики на сградите и издаването на сертификат за енергийна характеристика 
съгласно член 3 и член 7 от Директива 2002/91/EО.

Вносителят споменава, че германското законодателство, прилагащо Директива 
2002/91/EО („Energieeinsparverordnung“), предвижда виртуален фактор на изчисление за 
изчисляването на полезната етажна площ, което изглежда не съответства на стандарта 
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за изчисляването на полезната етажна площ съгласно германския институт за
стандартизация (DIN). Споменава се, че изчислението с помощта на този фактор не е 
разбираемо и води до това, че изчисленият размер на етажната площ може да се 
различава от действителния. Вносителят счита, че това е нарушение на принципа на 
прозрачност съгласно Гражданския кодекс (национално право) и противоречи на 
Директива  93/13/ЕИО1 относно неравноправните клаузи в договорите.

Целта на Директива 2002/91/EО, както е описано в член 1, е да спомогне за 
„подобряване на енергийната ефективност на сградите в рамките на Общността“, като 
определя изисквания за „общата рамка за методика на изчисление на цялостните 
енергийни характеристики на сградите“ и „енергийно сертифициране на сградите“.

Изискванията съгласно „общата рамка за методика на изчисление на цялостните 
енергийни характеристики на сградите“ са допълнително описани в член 3 и в 
приложението. „Енергийното сертифициране на сградите“ е описано допълнително в 
член 7 от Директива 2002/91/EО.

В член 3 е посочено изискването държавите-членки да „прилагат методика, на 
национално или регионално ниво, за изчисляване на енергийната ефективност на 
сградите, въз основа на общата рамка, изложена в приложението“. В член 3 е посочено 
също, че „енергийните характеристики на всяка сграда се описват ясно“. Рамковите 
критерии, указани в приложението, са минимални изисквания и са обвързващи за 
държавите-членки.

Член 7 гласи, че „сертификатът за енергийни характеристики на сгради включва 
референтни стойности като валидните правни стандарти и стойностите на най-добрите 
показатели, с което да помогнат на потребителите да сравнят и преценят енергийната 
ефективност на сградата“.

Съгласно разпоредбите на Директива 2002/91/ЕО, методологията на изчисление 
съгласно член 3 се определя на национално или регионално равнище. Германия е 
приложила този член на национално равнище посредством „Energieeinsparverordnung“ 
(EnEV). Тъй като държавите-членки прилагат своя собствена методология въз основа 
на общата рамка на приложението към Директива 2002/91/EО, тези методологии за 
изчисление за различни за отделните държави-членки . Приложението към Директива 
2002/91/EО предоставя също и обща рамка за изчисляването на енергийните 
характеристики на сградите, без да указва конкретни правила за това дали и как 
държавите-членки трябва да вземат предвид напр. етажната площ. В това отношение 
Европейската комисия счита, че Германия е транспонирала правилно член 3 от 
Директива 2002/91/EО.

В изчислението на енергийните характеристики съгласно „Energieeinsparverordnung“ 
(EnEV) Германия използва фактор, който би могъл да доведе до това, че изчислената 
етажна площ може да се различава от действителната. В член 7, параграф 2 от 
Директива 2002/91/EО се казва, че „целта на сертификатите се ограничава до 

                                               
1 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в 
потребителските договори, OВ L 95/29, 21.4.1993 г.
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осигуряването на информация“. Тъй като сертификатите за енергийна ефективност и 
нейното изчисление следва да бъдат единствено информативни, Европейската комисия 
счита, че държавите-членки (в случая Германия) могат да използват фактор на 
изчисление за изчислението на енергийните характеристики (напр. с цел опростяване 
или с оглед намаляване на административната тежест).

Директива 2002/91/EО въвежда сертификата за енергийните характеристики с цел 
даване възможност на потребителите да сравняват и оценяват енергийните 
характеристики на сградите.
Целта на директивата очевидно е сертификатите за енергийни характеристики да се 
ползват като „инструмент“, с който енергийните характеристики на сградите да станат 
видими и сравними с тези на други сгради от същия вид. Тази цел е била търсена и 
допълнително утвърдена в преработената Директива 2010/31/EС. Държавите-членки са 
приложили разпоредбите на член 3 и член 7 по различен начин и са въвели 
сертификатите за енергийните характеристики на база „необходимо количество 
енергия“ (оценка на даденостите, „Bedarfsausweis“) или на база „потребление“ (оценка 
чрез действително измерване, „Verbrauchsausweis“). В германия до 2008 г. е 
съществувала свободата да се избира между тези два различни метода по отношение на 
всички съществуващи сгради (за новите сгради е бил въведен единствено сертификатът 
въз основа на „необходимо количество енергия“). Сертификатът въз основа на 
„потребление“ понастоящем се прилага единствено по отношение на големите 
жилищни сгради (най-малко 5 части), за по-малките жилищни сгради, които 
съответстват най-малкото на първата германска наредба за термоизолацията, както и по 
отношение на всички нежилищни сгради. За да могат енергийните характеристики на 
дадена сграда да бъдат сравнени с тези на друга сграда от същия вид, изчисляването на 
енергийните характеристики въз основа на „необходимо количество енергия“ 
(„Bedarfsausweis“) е по-подходящо, тъй като при този вид изчисление не се взима 
предвид влиянието на ползвателя. Съгласно Директива 2002/91/EО обаче е възможно 
да се прилагат сертификати за енергийни характеристики, издадени въз основа на 
“необходимо количество енергия“ и/или „потребление“ Следователно Европейската 
комисия счита, че, като използва и двата метода, Германия не нарушава разпоредбите 
на директивата.

В член 10 от Директива 2002/91/EО е указано изискването държавите-членки да 
гарантират сертифицирането на сградите да се „осъществява от независими 
квалифицирани и/или акредитирани експерти“. Съгласно Директивата единствено 
специалистите/експертите в областта на сградите или строителните системи са лицата, 
подходящи да издават сертификат. Следователно е възможно – при изчисляването на 
енергийните характеристики на сградите – някои детайли да могат да бъдат разбрани 
единствено от тези експерти. Поради това Европейската комисия счита, че Германия не 
е нарушила принципа на прозрачност, нито Директива 93/13/EИО относно 
неравноправните клаузи в договорите. Въпреки това държавата-членка има 
задължението да гарантира, че сертификатът за енергийните характеристики дава 
възможност на потребителите да сравняват и оценяват енергийните характеристики на 
сградата.

Заключение
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Европейската комисия счита, че Германия е успяла да транспонира Директива  
2002/91/EО по отношение на приемането на методология за изчисление на енергийните 
характеристики на сградите съгласно член 3. Тъй като целта на сертификатите е 
ограничена до предоставянето на информация и тъй като изчислението на база 
„необходимо количество енергия“ по принцип води до различия между това 
изчисление и „реалните“ факти, службите на Европейската комисия са на мнение, че 
използването на фактор на изчисление при изчисляването на енергийните 
характеристики, е приемливо. Въвеждането на два различни сертификата за 
енергийните характеристики, въз основа на „необходимо количество енергия“ и въз 
основа на „потребление“, както и факта, че някои детайли от изчислението на 
енергийната ефективност на сградите могат да бъдат разбрани единствено от експерти 
в областта на строителството, също не противоречи на разпоредбите на Директива 
2002/91/EО.

Поради това Европейската комисия счита, че Германия не е нарушила принципа на 
прозрачност, нито Директива 93/13/EИО относно неравноправните клаузи в 
договорите.


