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Tárgy: Albert Dettmer német állampolgár által benyújtott 0221/2011. számú petíció az 
épületek energiateljesítményéről szóló 2002/91/EK irányelv Németország általi 
átültetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója nem ért egyet azzal, ahogyan az épületek energiateljesítményére 
vonatkozó igazolásról szóló német jogszabályokat alkalmazzák; a német DIN szabványelőírás 
számítási tényezőt határoz meg a hasznos – akár a tényleges felületet meghaladó – felület 
megállapítása érdekében. A petíció benyújtója szerint ez nem átlátható és ellentétes a
tisztességtelen szerződési feltételekről szóló 93/13/EGK irányelvvel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. május 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A petíció benyújtója nem ért egyet azzal, ahogy az épületek energiateljesítményére vonatkozó 
német jogszabályt alkalmazzák. Petíciójában kifejezetten utal az épületek 
energiateljesítményének kiszámítására vonatkozó módszer megvalósítására és az 
energiateljesítményre vonatkozó igazolás kiállítására, amit a 2002/91/EK irányelv 3. és 7. 
cikke ír elő.

A petíció benyújtója megemlíti, hogy a 2002/91/EK irányelvet végrehajtó német jogszabály 
(„Energieeinsparverordnung”) egy virtuális számítási tényezőt ír elő a hasznos alapterület 
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kiszámítására, amely láthatóan nincs összhangban a Német Szabványügyi Intézet (DIN) 
hasznos alapterület kiszámítására vonatkozó szabványával. Megemlíti, hogy az e tényezőt 
alkalmazó számítás nem követhető, és ahhoz vezet, hogy a számított alapterület eltér a 
tényleges alapterülettől. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez megsérti a Polgári 
Törvénykönyvben (nemzeti jog) rögzített átláthatóság elvét, és ellentmond a tisztességtelen 
szerződéses feltételekről szóló 93/13/EGK irányelvnek1.

A 2002/91/EK irányelvnek az 1. cikkben rögzített célkitűzése „az épületek 
energiateljesítménye javításának ösztönzése a Közösségen belül”, követelményeket határozva 
meg „az épületek integrált energiateljesítményének számítására vonatkozó módszer általános” 
keretére. 

Az „épületek integrált energiateljesítményének számítására vonatkozó módszer általános 
kerete” követelményeit részletesen a 3. cikk és a melléklet ismerteti. Az „épületek 
energiateljesítményére vonatkozó igazolást” a 2002/91/EK irányelv 7. cikke írja le 
részleteiben.

A 3. cikk előírja, hogy „az épületek energiateljesítménynek kiszámítására a tagállamok 
nemzeti vagy regionális szinten a mellékletben leírt általános kereten alapuló módszert 
alkalmazzák”. A 3. cikk azt is megemlíti, hogy „az épületek energiateljesítményét jól érthető 
módon kell kifejezni”. A keretre vonatkozóan a mellékletben említett kritériumok 
minimumkövetelmények és kötelezőek a tagállamokra nézve.

A 7. cikk megállapítja, hogy „az épületek energiateljesítményére vonatkozó igazolásoknak 
referenciaértékeket is kell tartalmazniuk, mint például a hatályos jogi normák és 
teljesítményértékek, hogy a felhasználók az épület energiateljesítményét ezekkel 
összehasonlíthassák és értékelhessék”. 

A 2002/91/EK irányelv rendelkezései szerint a 3. cikk szerinti számítási módszert nemzeti 
vagy regionális szinten kell megállapítani. Németország nemzeti szinten az 
„Energieeinsparverordnung” (EnEV) elnevezésű rendelettel hajtotta végre ezt a cikket. Mivel 
a tagállamok a 2002/91/EK irányelv mellékletének általános kerete alapján saját módszerüket 
alkalmazzák, a számítási módszerek tagállamonként eltérőek. A 2002/91/EK irányelv 
melléklete is csak egy általános keretet ad az épületek energiateljesítményének kiszámítására, 
anélkül, hogy részletes szabályokat állapítana meg arra, hogy a tagállamoknak figyelembe 
kell-e venniük pl. az alapterületet, és ha igen, hogyan. E tekintetben az Európai Bizottság 
azon a véleményen van, hogy Németország helyesen ültette át a 2002/91/EK irányelv 3. 
cikkét. 

Németország az energiateljesítmény „Energieeinsparverordnung” (EnEV) szerinti 
kiszámításába egy számítási tényezőt vezetett be, ami ahhoz vezethet, hogy a számított 
alapterület eltérhet a tényleges alapterülettől. A 2002/91/EK irányelv 7. cikkének (2) 
bekezdése megállapítja, hogy „ezeknek az igazolásoknak pusztán információnyújtás lehet a 
célja”. Mivel az energiateljesítményre vonatkozó igazolás és az energiateljesítmény 
kiszámítása kizárólag a tájékoztató jellegű lehet, az Európai Bizottság azon a véleményen 
                                               
1 A Tanács 1993. április 5-i 93/13/EGK irányelve a fogyasztókkal kötött szerződésekben 
alkalmazott tisztességtelen feltételekről (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.).
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van, hogy a tagállamok (ebben az esetben Németország) használhat számítási tényezőt az 
energiateljesítmény kiszámítására (pl. egyszerűsítési célokból vagy az adminisztratív teher 
csökkentése érdekében).

A 2002/91/EK irányelv annak érdekében vezette be az energiateljesítményre vonatkozó 
igazolást, hogy lehetővé tegye a fogyasztók számára az épület energiateljesítményének 
összehasonlítását és értékelését.
Az irányelv célja egyértelműen az volt, hogy az energiateljesítményre vonatkozó igazolásokat 
„eszközként” használják arra, hogy az épületek energiateljesítményét láthatóvá tegyék, és az 
összehasonlítható legyen a hasonló jellegű más épületek teljesítményével. Ezt a célt követték 
és tovább erősítették a 2010/31/EU irányelv (átdolgozás) során. A tagállamok eltérően 
hajtották végre a 3. és 7. cikk rendelkezéseit, és az „energiaszükséglet” (eszközminősítés, 
„Bedarfsausweis”) vagy az „energiafogyasztás” (mérésen alapuló minősítés, 
„Verbrauchsausweis”) alapján vezettek meg energiateljesítményre vonatkozó igazolásokat.
Németországban 2008-ig minden meglévő épület tekintetében szabadon lehetett választani e 
két eltérő módszer között (az új épületek esetében kizárólag „energiaszükségleten” alapuló 
igazolást vezettek be). Az „energiafogyasztáson” alapuló igazolás immár csak a nagy 
(legalább 5 egységből álló) lakóépületekre, valamint az olyan kisebb lakóépületekre 
alkalmazandó, amelyek a hőszigetelés tekintetében megfelelnek legalább a hőszigetelésről 
szóló első német rendeletnek; alkalmazandó továbbá az összes nem lakhatási felhasználású 
épületre. Hogy össze lehessen hasonlítani két, azonos jellegű épület energiateljesítményét, az 
„energiaszükségleten” („Bedarfsausweis”) alapuló energiateljesítmény-számítás megfelelőbb 
módszer, mivel a felhasználó által gyakorolt hatást kizárja a számításból. Mindazonáltal a 
2002/91/EK irányelv szerint az „energiaszükséglet” és az „energiafogyasztás” alapján is be 
lehet vezetni az energiateljesítményre vonatkozó igazolásokat. Az Európai Bizottság ezért 
azon a véleményen van, hogy Németország azzal, hogy mindkét módszer bevezetése mellett 
döntött, nem sérti meg az irányelv rendelkezéseit.

A 2002/91/EK irányelv 10. cikke megköveteli a tagállamoktól annak biztosítását, hogy az 
épületek tanúsítását „független, képesített, illetve elismert szakértők végezzék”. Az irányelv 
előírja, hogy csak az építészeti vagy épületgépészeti szakemberek/szakértők felelnek meg az 
igazolás kiállítására vonatkozó követelménynek. Ezért lehetséges, hogy az épületek 
energiahatékonyságának kiszámításakor néhány részletet csak a szakértők képesek megérteni.
Az Európai Bizottság ezért azon a véleményen van, hogy Németország nem sértette meg az 
átláthatóság elvét, és nem mond ellent a tisztességtelen szerződéses feltételekről szóló 
93/13/EGK irányelvnek. Mindazonáltal a tagállamok feladata biztosítani, hogy az 
energiateljesítményre vonatkozó igazolás alapján a fogyasztó össze tudja hasonlítani és 
értékelni tudja az épület energiateljesítményét.

Következtetés

Az Európai Bizottság azon a véleményen van, hogy Németország az épületek 
energiateljesítményének a 3. cikk szerinti kiszámítására vonatkozó módszer elfogadása 
tekintetében nem mulasztotta el átültetni a 2002/91/EK irányelvet. Mivel az igazolások célja 
az információnyújtásra korlátozódik, és mivel az „energiaszükségleten” alapuló számítás 
rendeltetéséből adódóan általában szintén eltérésekhez vezet a virtuális számítás és a „valós” 
tények között, az Európai Bizottság szolgálatai azon a véleményen vannak, hogy az 
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energiateljesítmény kiszámítása céljából elfogadható a számítási tényező alkalmazása. Az, 
hogy az „energiaszükséglet” és az „energiafogyasztás” alapján két eltérő energiateljesítmény-
igazolást vezettek be, továbbá hogy az épületek energiahatékonyságára vonatkozó számítás 
néhány részletét csak építészeti szakértők érthetik meg, szintén nincs ellentmondásban a 
2002/91/EK irányelv rendelkezéseivel.

Az Európai Bizottság ezért azon a véleményen van, hogy Németország nem sértette meg az 
átláthatóság elvét, és nem mond ellent a tisztességtelen szerződéses feltételekről szóló 
93/13/EGK irányelvnek.


