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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0221/2011 af Albert Dettmer, tysk statsborger, om Tysklands 
gennemførelse af direktiv 2002/91/EF om bygningers energimæssige ydeevne

1. Sammendrag

Andrageren er uenig i den måde, den tyske lovgivning om bygningers energimæssige ydeevne 
anvendes. Den tyske DIN-standard foreskriver en beregningsfaktor til beregning af den 
udnyttede overflade, som kan være større end den faktiske overflade. Andrageren finder dette 
ugennemsigtigt og i strid med direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. maj 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"Andrageren er uenig i den måde, den tyske lovgivning om bygningers energimæssige 
ydeevne gennemføres på. Hans andragende henviser navnlig til anvendelsen af metoden til 
beregning af bygningers energimæssige ydeevne og udstedelsen af energiattester i henhold til 
artikel 3 og artikel 7 i direktiv 2002/91/EF.

Andrageren nævner, at den tyske lovgivning, der gennemfører direktiv 2002/91/EF 
("Energieeinsparverordnung") foreskriver en virtuel beregningsfaktor til beregning af 
nyttearealet, der ikke synes at være i overensstemmelse med standarden for beregning af 
nytteareal i henhold til den tyske standardiseringsinstitution (DIN). Det nævnes, at den 
beregning, hvor denne faktor anvendes, ikke er forståelig og medfører, at det beregnede areal 
afviger fra det faktiske areal. Andrageren mener, at dette er en overtrædelse af princippet om 
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gennemsigtighed i civilretten (national lov) og i forbindelse med direktiv 93/13/EØF1 om 
urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler.

Formålet med direktiv 2002/91/EF som beskrevet i artikel 1 er at fremme "bygningers 
energimæssige ydeevne i Fællesskabet", og det fastlægger krav om en "overordnet ramme for 
en metode til beregning af bygningers samlede energimæssige ydeevne" og "energiattestering 
for bygninger". 

Kravet om en "overordnet ramme for en metode til beregning af bygningers samlede 
energimæssige ydeevne" er beskrevet yderligere i artikel 3 og bilaget. Energiattesteringen for 
bygninger er beskrevet yderligere i artikel 7 i direktiv 2002/91/EF.

Artikel 3 kræver, at medlemsstaterne "anvender en metode på nationalt eller regionalt plan til 
beregning af bygningers energimæssige ydeevne på grundlag af de generelle 
rammebestemmelser, der er anført i bilaget til dette direktiv." Det nævnes også i artikel 3, at 
"en bygnings energimæssige ydeevne angives ved et gennemskueligt udtryk". 
Rammekriterierne i bilaget er minimumskrav, der er bindende for medlemsstaterne.

I artikel 7 fastslås, at "en bygnings energiattest skal indeholde referenceværdier som f.eks. 
aktuelle lovpligtige normer og benchmarks, så forbrugerne kan sammenligne og vurdere 
bygningers energimæssige ydeevne". 

Ifølge bestemmelserne i direktiv 2002/91/EF skal beregningsmetoden jf. artikel 3 fastsættes 
på nationalt eller regionalt niveau. Tyskland gennemførte denne artikel på nationalt niveau 
med "Energieeinsparverordnung" (EnEV). Idet medlemsstaterne anvender deres egen metode 
på baggrund af den generelle ramme i bilaget til direktiv 2002/91/EF, er der forskelle på 
medlemsstaternes beregningsmetoder. Bilaget til direktiv 2002/91/EF giver også kun en 
generel ramme for beregning af bygningers energimæssige ydeevne uden at fastlægge 
specifikke regler for, f.eks., om og hvordan medlemsstaterne skal medregne etagearealet. I 
denne henseende mener Kommissionen, at Tyskland har gennemført artikel 3 i direktiv 
2002/91/EF korrekt. 

Tyskland har i beregningen af energimæssig ydeevne i henhold til 
"Energieeinsparverordnung" (EnEV) indført en beregningsfaktor, der kan medføre, at det 
beregnede etageareal afviger fra det faktiske etageareal. Det anføres i artikel 7, stk. 2, i 
direktiv 2002/91/EF at "formålet med attesterne er at give information,". Idet energiattesten 
og beregningen af den kun har til formål at give information, mener Kommissionen, at 
medlemsstaterne (her: Tyskland) kan anvende en beregningsfaktor til beregningen af den 
energimæssige ydeevne (f.eks. af hensyn til forenkling eller til reduktion af den administrative 
byrde). 

Direktiv 2002/91/EF indførte energiattesten for at gøre det muligt for forbrugerne at 
sammenligne og vurdere bygningers energimæssige ydeevne.
Formålet med direktivet var tydeligt at anvende energiattester som et instrument til gøre 
bygningers energimæssige ydeevne synlig og sammenlignelig med andre bygninger af samme 

                                               
1 Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, EUT L 95/29 af 
21.4.1993.
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type. Dette mål blev opfyldt og yderligere styrket i det omarbejdede direktiv 2010/31/EU. 
Medlemsstater gennemførte bestemmelserne i artikel 3 og 7 på forskellig vis og indførte 
energiattester efter efterspørgsel (aktivvurdering, "Bedarfsausweis") eller på baggrund af 
forbrug (målt vurdering, "Verbrauchsausweis"). I Tyskland var der indtil 2008 frit valg 
mellem disse to forskellige metoder for alle eksisterende bygninger (Der blev kun indført en 
efterspørgselsbaseret attest for nye bygninger). Den forbrugsbaserede attest gælder nu kun for 
store beboelsesejendomme (mindst 5 enheder), for mindre beboelsesejendomme , der som 
minimum overholder den første tyske varmeisoleringsforordning, samt for alle 
ikkebeboelsesejendomme. For sammenligning af den energimæssige ydeevne for to 
bygninger af samme type er det mere relevant at anvende den energimæssige ydeevne 
beregnet på baggrund af efterspørgsel ("Bedarfsausweis"), idet den udelukker brugerens 
indflydelse fra beregningen. I henhold til direktiv 2002/91/EF er det ikke desto mindre muligt 
at anvende energiattester på baggrund af efterspørgsel og/eller forbrug. Kommissionen er 
derfor af den opfattelse, at Tyskland ved at vælge begge metoder ikke overtræder direktivets 
bestemmelser.

Artikel 10 i direktiv 2002/91/EF kræver, at medlemsstaterne sikrer, at attesteringen af 
bygninger "gennemføres af kvalificerede og/eller godkendte eksperter, hvis uafhængighed 
skal sikres". Direktivet foreskriver, at kun specialister/eksperter i bygninger eller tekniske 
bygningsinstallationer kan udstede en attest. Det er derfor muligt, at nogle detaljer kun kan 
forstås af disse eksperter, når bygningers energimæssige ydeevne beregnes. Kommissionen 
mener derfor, at Tyskland ikke overtrådte princippet om gennemsigtighed og ikke er i strid 
med direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår. Det er dog medlemsstatens pligt at 
sikre, at energiattesten gør det muligt for forbrugere at sammenligne og vurdere en bygnings 
energimæssige ydeevne.

Afsluttende udtalelse

Kommissionen mener, at Tyskland ikke begik fejl ved gennemførelsen af direktiv 2002/91/EF 
i forbindelse med vedtagelsen af en metode til beregning af bygningers energimæssige 
ydeevne i henhold til artikel 3. Da formålet med attesterne er at give information, og da en 
beregning på basis af efterspørgsel i kraft af sin intention generelt fører til forskelle mellem 
den virtuelle beregning og de reelle omstændigheder, mener Kommissionens tjenestegrene, at 
anvendelsen af en beregningsfaktor til beregning af energimæssig ydeevne er acceptabel. 
Indførelsen af to forskellige energiattester på basis af efterspørgsel og forbrug samt den 
kendsgerning, at nogle detaljer i beregningen af bygningers energimæssige ydeevne kun kan 
forstås af bygningseksperter, er altså ikke i modstrid med bestemmelserne i direktiv 
2002/91/EF. 

Kommissionen mener derfor, at Tyskland ikke overtrådte princippet om gennemsigtighed og 
ikke er i strid med direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår."


