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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nepatenkintas tuo, kaip taikomos Vokietijos teisės aktų, kuriais 
reglamentuojami pastatų energinio naudingumo sertifikatai, nuostatos; Vokietijos 
standartizavimo instituto (DIN) taikomame standarte nustatytas koeficientas, pagal kurį 
apskaičiuojamas naudojamas paviršius gali būti didesnis nei faktinis paviršius. Peticijos 
pateikėjas mano, kad tokiomis aplinkybėmis trūksta skaidrumo ir prieštaraujama 
Direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais nuostatoms.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gegužės 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Peticijos pateikėjas nepatenkintas tuo, kaip taikomos Vokietijos teisės aktų, kuriais 
reglamentuojamas pastatų energinis naudingumas, nuostatos. Jo pateikta peticija visų pirma 
susijusi su pastatų energinio naudingumo apskaičiavimo metodikos įgyvendinimu ir su 
energinio naudingumo sertifikatų išdavimu pagal Direktyvos 2002/91/EB 3 ir 7 straipsnius.

Peticijos pateikėjas pažymi, kad Vokietijos teisės aktuose, kuriais įgyvendinamos 
Direktyvos 2002/91/EB nuostatos („Energieeinsparverordnung“), nustatytas teorinio naudingo 
patalpų ploto apskaičiavimo koeficientas, atrodo, neatitinka Vokietijos standartizavimo 
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instituto (DIN) taikomo naudingo patalpų ploto apskaičiavimo standarto. Šioje peticijoje 
paminėta, kad skaičiavimai, atliekami taikant šį koeficientą, būna neišsamūs, o apskaičiuotas 
patalpų plotas gali skirtis nuo tikrojo ploto. Peticijos pateikėjas mano, kad tokiomis 
aplinkybėmis pažeidžiamas civiliniame kodekse (nacionalinės teisės akte) nustatytas 
skaidrumo principas ir prieštaraujama Direktyvos 93/13/EEB1 dėl nesąžiningų sąlygų 
sutartyse su vartotojais nuostatoms.

Direktyvos 2002/91/EB tikslas, kaip apibūdinta jos 1 straipsnyje, – skatinti „pastatų energinio 
naudingumo gerinimą Bendrijoje“ nustatant reikalavimus dėl „kompleksinio pastatų energinio 
naudingumo skaičiavimo metodikos bendros sistemos“ ir dėl „pastatų energinio 
sertifikavimo“.

Kompleksinio pastatų energinio naudingumo apskaičiavimo metodikos bendros sistemos 
reikalavimai toliau apibūdinami šios direktyvos 3 straipsnyje ir priede. Pastatų energinis 
sertifikavimas toliau apibūdinamas Direktyvos 2002/91/EB 7 straipsnyje.

Šios direktyvos 3 straipsnyje valstybės narės įpareigojamos nacionaliniu ar regioniniu 
lygmeniu taikyti „pastatų energinio naudingumo metodiką, parengtą remiantis bendrąja 
sistema, apibrėžta priede“. Trečiame straipsnyje taip pat paminėta, kad „pastato energinis 
naudingumas išreiškiamas aiškiai“. Bendrieji priede nustatyti kriterijai yra būtiniausi 
reikalavimai ir privalomi valstybėms narėms.

Šios direktyvos 7 straipsnyje teigiama, kad „pastatų energetinio naudingumo sertifikatuose 
nurodomi kontroliniai dydžiai, tokie kaip galiojantys teisiniai standartai ir gairės, kad 
vartotojai galėtų palyginti ir įvertinti energinį pastato naudingumą“.

Pagal Direktyvos 2002/91/EB nuostatas apskaičiavimo metodika, vadovaujantis šios 
direktyvos 3 straipsnyje išdėstytais reikalavimais, turi būti nustatyta nacionaliniu arba 
regioniniu lygmeniu. Vokietija įgyvendino šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus 
nacionaliniu lygmeniu patvirtinusi „Energieeinsparverordnung“ (EnEV). Kadangi valstybės 
narės, remdamosi Direktyvos 2002/91/EB priede apibrėžta bendrąja sistema, taiko savo 
apskaičiavimo metodiką, apskaičiavimo metodikos valstybėse narėse skiriasi. Be to, 
Direktyvos 2002/91/EB priede nustatyta tik bendroji pastatų energinio naudingumo 
apskaičiavimo sistema, tačiau neapibrėžtos konkrečios taisyklės dėl to, ar ir kaip valstybės 
narės turi atsižvelgti į, pvz., pastato plotą. Šiuo požiūriu Europos Komisija laikosi nuomonės, 
kad Vokietija tinkamai perkėlė Direktyvos 2002/91/EB 3 straipsnio nuostatas į nacionalinės 
teisės aktus.

Pagal „Energieeinsparverordnung“ (EnEV) Vokietija į energinio naudingumo apskaičiavimo 
sistemą įtraukė koeficientą, dėl kurio apskaičiuotas patalpų plotas gali skirtis nuo tikrojo 
ploto. Direktyvos 2002/91/EB 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad „sertifikatai skirti tik 
informacijos suteikimui“. Kadangi energinio naudingumo sertifikatai ir energinio naudingumo 
apskaičiavimas turėtų būti tik informacinio pobūdžio, Europos Komisija laikosi nuomonės, 
kad valstybės narės (šiuo atveju Vokietija) gali taikyti koeficientą energiniam naudingumui 

                                               
1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su 
vartotojais, OL L 95/29, 1993 4 21.
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apskaičiuoti (pvz., siekiant paprasčiau atlikti skaičiavimus ar sumažinti administracinę naštą).

Siekiant užtikrinti, kad vartotojai galėtų palyginti ir įvertinti energinį pastato naudingumą, 
Direktyvoje 2002/91/EB nustatyta energinio naudingumo sertifikatų išdavimo sistema.
Šios direktyvos tikslas – aiškiai naudotis energinio naudingumo sertifikatais kaip priemone 
pastatų energinio naudingumo matomumui užtikrinti ir tos pat rūšies pastatų energiniam 
naudingumui palyginti. Nauja redakcija išdėstytoje Direktyvoje 2010/31/ES siekiama 
įgyvendinti šį tikslą ir toliau jį stiprinti. Valstybės narės skirtingai įgyvendino minėtos 
direktyvos 3 ir 7 straipsnių nuostatas ir pradėjo išduoti energinio naudingumo sertifikatus 
atsižvelgdamos į pastato energijos poreikį (naudingumo vertinimas, „Bedarfsausweis“) arba į 
pastato energijos suvartojimą (matavimo vertinimas, „Verbrauchsausweis“). Vokietijoje iki 
2008 m. visų pastatytų pastatų atvejais buvo galima laisvai pasirinkti vieną iš šių dviejų 
skirtingų metodų (naujiems pastatams buvo nustatyta tik pastato energijos poreikio 
skaičiavimu grindžiamų sertifikatų išdavimo sistema). Pastato energijos suvartojimo 
skaičiavimu grindžiamas sertifikatas dabar išduodamas tik dideliems gyvenamiesiems 
namams (sudarytiems iš ne mažiau kaip 5 dalių), mažesniems gyvenamiesiems namams, kurie 
atitinka bent pirmąjį Vokietijos šiluminės izoliacijos potvarkį dėl šiluminės izoliacijos, taip 
pat visiems negyvenamiesiems pastatams. Norint turėti galimybę palyginti dviejų tos pat 
rūšies pastatų energinį naudingumą, geriau apskaičiuoti energinį naudingumą įvertinant 
pastato energijos poreikį („Bedarfsausweis“), nes apskaičiuojant pagal šį metodą išvengiama 
pastato naudotojo įtakos. Pagal Direktyvos 2002/91/EB nuostatas vis dėlto įmanoma išduoti 
energinio naudingumo sertifikatus atsižvelgiant į pastato energijos poreikį ir (arba) į pastato 
energijos suvartojimą. Todėl Europos Komisija mano, kad Vokietija, pasirinkusi abi 
metodikas, nepažeidė šios direktyvos nuostatų.

Pagal Direktyvos 2002/91/EB 10 straipsnio nuostatas iš valstybių narių reikalaujama 
užtikrinti, kad pastatų sertifikavimą „nepriklausomai atliktų kvalifikuoti ir (arba) akredituoti 
ekspertai“. Šios direktyvos nuostatose nustatyta, kad tik pastatų ar techninių pastato sistemų 
specialistai ir (arba) ekspertai gali išduoti sertifikatą. Todėl neatmestina galimybė, kad 
apskaičiuojant pastatų energijos vartojimo efektyvumą tik šie specialistai galės suprasti kai 
kuriuos duomenis. Todėl Europos Komisija mano, kad Vokietijoje nepažeistas skaidrumo 
principas ir neprieštaraujama Direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su 
vartotojais nuostatoms. Vis dėlto valstybės narės privalo užtikrinti, kad vartotojai, 
naudodamiesi energinio naudingumo sertifikatu, galėtų palyginti ir įvertinti pastato energinį 
naudingumą.

Išvada

Europos Komisija mano, kad Vokietija tinkamai perkėlė į nacionalinės teisės aktus 
Direktyvos 2002/91/EB nuostatas dėl pastatų energinio naudingumo apskaičiavimo metodikos 
patvirtinimo pagal šios direktyvos 3 straipsnį. Kadangi šie sertifikatai skirti tik informacijai 
teikti, o dėl pastato energinio naudingumo apskaičiavimo įvertinant pastato energijos poreikį 
(atsižvelgiant į šio skaičiavimo būdo tikslą apskritai) taip pat atsiranda teorinio skaičiavimo ir 
tikrų duomenų skirtumų, Europos Komisijos tarnybos mano, kad apskaičiuojant energinį 
naudingumą priimtina taikyti skaičiavimo koeficientą. Tai, kad nustatyta dviejų skirtingų 
energinio naudingumo sertifikatų rūšių (įvertinant pastato energijos poreikį ir pastato 
energijos suvartojimą) išdavimo sistema, taip pat tai, kad tik statybų ekspertai gali suprasti kai 
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kuriuos pastatų energijos vartojimo efektyvumo apskaičiavimo duomenis, nelaikytina 
prieštaravimais Direktyvos 2002/91/EEB nuostatoms.

Todėl Europos Komisija mano, kad Vokietija nepažeidė skaidrumo principo ir kad nėra 
prieštaravimų Direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais 
nuostatoms.“


