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Θέμα: Αναφορά 0221/2011, του Albert Dettmer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μεταφορά εκ μέρους της Γερμανίας της οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαφωνεί με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η γερμανική νομοθεσία για τα 
πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων· το γερμανικό πρότυπο DIN προβλέπει 
έναν συντελεστή υπολογισμού για τον καθορισμό της ωφέλιμης επιφάνειας που μπορεί να 
υπερβαίνει την πραγματική επιφάνεια. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό προκαλεί αδιαφάνεια και 
αντιβαίνει στην οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Μαΐου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ο αναφέρων διαφωνεί με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η γερμανική νομοθεσία 
σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η αναφορά του παραπέμπει ειδικότερα 
στην χρησιμοποίηση της μεθόδου υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και 
στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 7 
της οδηγίας 2002/91/ΕΚ.

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η γερμανική νομοθεσία για την εφαρμογή της οδηγίας 
2002/91/ΕΚ (νόμος για την εξοικονόμηση ενέργειας, «Energieeinsparverordnung») 
προβλέπει έναν εικονικό συντελεστή υπολογισμού για τον υπολογισμό της συνολικής 
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ωφέλιμης επιφάνειας που φαίνεται να μην συνάδει με το πρότυπο για τον υπολογισμό της 
συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας, σύμφωνα με το γερμανικό ινστιτούτο τυποποίησης (DIN). 
Αναφέρεται ότι ο υπολογισμός με χρήση αυτού του συντελεστή είναι ακατανόητος και οδηγεί 
στο ενδεχόμενο η υπολογιζόμενη ωφέλιμη επιφάνεια να διαφέρει από την πραγματική 
ωφέλιμη επιφάνεια. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό συνιστά παραβίαση της αρχής της 
διαφάνειας στο πλαίσιο του αστικού κώδικα (εθνικό δίκαιο) και αντιβαίνει στην οδηγία 
93/13/ΕΟΚ1 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με 
καταναλωτές.

Στόχος της οδηγίας 2002/91/ΕΚ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1, είναι «η βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων εντός της Κοινότητας» θεσπίζοντας απαιτήσεις που 
αφορούν ένα «γενικό πλαίσιο για μια μεθοδολογία υπολογισμού της ολοκληρωμένης 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων» και «την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων». 

Οι απαιτήσεις που αφορούν «το γενικό πλαίσιο για μια μεθοδολογία υπολογισμού της 
ολοκληρωμένης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων» περιγράφονται περαιτέρω στο άρθρο 3 και 
στο παράρτημα. Η «ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων» περιγράφεται περαιτέρω στο 
άρθρο 7 της οδηγίας 2002/91/ΕΚ.

Το άρθρο 3 απαιτεί από τα κράτη μέλη να «εφαρμόζουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, 
μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων βάσει του γενικού πλαισίου το 
οποίο καθορίζεται στο παράρτημα». Στο άρθρο 3 αναφέρεται επίσης ότι η «ενεργειακή 
απόδοση ενός κτιρίου εκφράζεται με διαφανή τρόπο». Τα κριτήρια πλαισίου που 
αναφέρονται στο παράρτημα συνιστούν ελάχιστες απαιτήσεις και είναι δεσμευτικά για τα 
κράτη μέλη.

Το άρθρο 7 ορίζει ότι «το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων περιλαμβάνει τιμές 
αναφοράς, όπως ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε 
να επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση 
του κτιρίου». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/91/ΕΚ, η μεθοδολογία υπολογισμού βάσει του 
άρθρου 3 ορίζεται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Η Γερμανία εφάρμοσε το εν λόγω 
άρθρο με τον «Energieeinsparverordnung» (EnEV) σε εθνικό επίπεδο. Καθώς τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τη δική τους μεθοδολογία με βάση το γενικό πλαίσιο του παραρτήματος της 
οδηγίας 2002/91/ΕΚ, οι μεθοδολογίες υπολογισμού διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Το 
παράρτημα της οδηγίας 2002/91/ΕΚ παρέχει επίσης απλώς ένα γενικό πλαίσιο υπολογισμού 
της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων χωρίς να θεσπίζει συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με 
το αν και το πώς θα λαμβάνει υπόψη ένα κράτος μέλος π.χ. την ωφέλιμη επιφάνεια. Εν 
προκειμένω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι της άποψης ότι η Γερμανία μετέφερε με ορθό 
τρόπο στο δίκαιό της το άρθρο 3 της οδηγίας 2002/91/ΕΚ.

Η Γερμανία έχει εισαγάγει στον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης, στο πλαίσιο του
«Energieeinsparverordnung» (EnEV), έναν συντελεστή υπολογισμού που θα μπορούσε να 
οδηγήσει στο ενδεχόμενο διαφοροποίησης μεταξύ της υπολογιζόμενης ωφέλιμης επιφάνειας 
                                               
1 Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές 
ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, ΕΕ L 95/29 της 21.4.1993
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και της πραγματικής ωφέλιμης επιφάνειας. Στο άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 
2002/91/ΕΚ ορίζεται ότι «ο σκοπός των πιστοποιητικών περιορίζεται στην παροχή 
πληροφοριών». Καθώς το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και ο υπολογισμός αυτής δεν 
έχουν παρά πληροφοριακό χαρακτήρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι της άποψης ότι τα κράτη 
μέλη (εν προκειμένω: η Γερμανία) μπορούν να χρησιμοποιούν συντελεστή υπολογισμού για 
τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης (για παράδειγμα χάριν απλοποίησης ή μείωσης 
του διοικητικού φόρτου).

Η οδηγία 2002/91/ΕΚ εισήγαγε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να 
επιτρέψει στους καταναλωτές τη σύγκριση και την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων.
Σκοπός της οδηγίας ήταν σαφώς να χρησιμοποιηθούν τα πιστοποιητικά ενεργειακής 
απόδοσης ως «μέσο» για να καταστεί η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ορατή και 
συγκρίσιμη με εκείνη άλλων κτιρίων του ιδίου είδους. Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται και 
ενισχύεται περαιτέρω στην οδηγία αναδιατύπωσης 2010/31/ΕΕ. Τα κράτη μέλη εφάρμοσαν 
με διαφορετικό τρόπο τις διατάξεις των άρθρων 3 και 7 και εισήγαγαν πιστοποιητικά 
ενεργειακής απόδοσης κατόπιν αιτήματος (αξιολόγηση στοιχείων ενεργητικού, 
«Bedarfsausweis») ή ανάλογα με την κατανάλωση (αξιολόγηση κατόπιν υπολογισμού, 
«Verbrauchsausweis»). Στη Γερμανία, έως το 2008 υπήρχε ελευθερία επιλογής μεταξύ των 
δύο αυτών διαφορετικών μεθόδων για όλα τα υπάρχοντα κτίρια (για τα νέα κτίρια 
εισήχθησαν αποκλειστικά πιστοποιητικά κατόπιν αιτήματος). Το πιστοποιητικό που 
βασίζεται στην κατανάλωση ισχύει πλέον μόνο για μεγάλα κτίρια κατοικιών (με τουλάχιστον 
5 μονάδες), για μικρότερα κτίρια κατοικιών που συμμορφώνονται τουλάχιστον προς το 
πρώτο γερμανικό διάταγμα περί θερμομόνωσης, καθώς και για όλα τα κτίρια που δεν 
προορίζονται για κατοικίες. Για τη δυνατότητα σύγκρισης της ενεργειακής απόδοσης ενός 
κτιρίου με ένα άλλο κτίριο του ιδίου είδους, η ενεργειακή απόδοση που υπολογίζεται κατόπιν 
αιτήματος («Bedarfsausweis») είναι καταλληλότερη, διότι δεν συμπεριλαμβάνει στον 
υπολογισμό την επιρροή του χρήστη. Σύμφωνα, ωστόσο, με την οδηγία 2002/91/ΕΚ, είναι 
δυνατό να εκδοθούν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κατόπιν αιτήματος ή/και ανάλογα 
με την κατανάλωση. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι της άποψης ότι επιλέγοντας 
και τις δύο μεθόδους, η Γερμανία δεν παραβιάζει τις διατάξεις της οδηγίας.

Το άρθρο 10 της οδηγίας 2002/91/ΕΚ απαιτεί από τα κράτη μέλη να μεριμνούν ώστε η 
πιστοποίηση των κτιρίων … (να) … διεξάγεται «με ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους 
ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες». Βάσει της οδηγίας προβλέπεται ότι μόνο 
ειδικοί/εμπειρογνώμονες σε κτίρια ή τεχνικά συστήματα κτιρίων είναι αρμόδιοι να εκδίδουν 
πιστοποιητικά. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό –κατά τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων– ορισμένες λεπτομέρειες να μπορούν να γίνουν κατανοητές μόνο από τους εν 
λόγω εμπειρογνώμονες. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι της άποψης ότι η Γερμανία 
δεν παραβίασε την αρχή της διαφάνειας και δεν αντιβαίνει στην οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά 
με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές. Εντούτοις, 
αποτελεί καθήκον του κράτους μέλους να διασφαλίσει ότι το πιστοποιητικό ενεργειακής 
απόδοσης θα επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων.

Συμπέρασμα
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι της άποψης ότι η Γερμανία μετέφερε ορθώς στο δίκαιό της την 
οδηγία 2002/91/ΕΚ όσον αφορά την υιοθέτηση μεθοδολογίας υπολογισμού της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων, βάσει του άρθρου 3. Καθώς ο σκοπός των πιστοποιητικών 
περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών και καθώς ένας υπολογισμός κατόπιν αιτήματος 
οδηγεί, λόγω της πρόθεσής του εν γένει, και σε διαφοροποιήσεις μεταξύ του εικονικού 
υπολογισμού και των «πραγματικών» δεδομένων, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
είναι της άποψης ότι η χρήση συντελεστή υπολογισμού για τον υπολογισμό της ενεργειακής 
απόδοσης είναι αποδεκτή. Η εισαγωγή δύο διαφορετικών πιστοποιητικών ενεργειακής 
απόδοσης κατόπιν αιτήματος και βάσει κατανάλωσης και το γεγονός ότι ορισμένες 
λεπτομέρειες του υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μπορούν να γίνουν 
κατανοητές μόνο από εμπειρογνώμονες στον τομέα των κτιρίων επίσης δεν αντιβαίνει στις 
διατάξεις της οδηγίας 2002/91/ΕΚ.

Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι της άποψης ότι η Γερμανία δεν παραβίασε την αρχή 
της διαφάνειας και δεν αντιβαίνει στην οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές 
ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές.


