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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0221/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Albert 
Dettmer, par Direktīvas 2002/91/EK par ēku energoefektivitāti transponēšanu 
Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs nepiekrīt veidam, kādā tiek piemēroti Vācijas tiesību akti par 
energoefektivitātes sertifikātiem ēkām; Vācijas standarta norma DIN paredz aprēķina 
koeficientu, lai noteiktu izmantojamo platību, kas var pārsniegt faktisko platību. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka tas ir nepārredzami un pretrunā ar Direktīvu 93/13/EEK par 
negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 27. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs nepiekrīt veidam, kādā tiek piemēroti Vācijas tiesību akti par ēku 
energoefektivitāti. Savā lūgumrakstā viņš jo īpaši norāda uz ēku energoefektivitātes 
aprēķināšanas metodes ieviešanu un energoefektivitātes sertifikātu izsniegšanu saskaņā ar 
Direktīvas 2002/91/EK 3. un 7. pantu.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Vācijas tiesību aktos, ar kuriem tiek īstenota 
Direktīva 2002/91/EK, („Energieeinsparverordnung”) ir paredzēts teorētiskā aprēķina 
koeficients, lai aprēķinātu izmantojamo platību, kas, šķiet, nav saskaņā ar izmantojamās 
platības aprēķina standartu atbilstoši Vācijas standartizācijas institūtam (DIN). Lūgumrakstā ir 
norādīts, ka aprēķināšana, izmantojot šo koeficientu, nav saprotama un rada situāciju, kad 
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aprēķinātā platība var atšķirties no reālās platības. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas ir 
Civilkodeksa (valsts tiesību aktu) pārredzamības principa pārkāpums un ir pretrunā ar 
Direktīvu 93/13/EEK 1 par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos.

Direktīvas 2002/91/EEK mērķis, kā aprakstīts 1. pantā, ir sekmēt „ēku energoefektivitātes 
uzlabošanu Kopienā”, nosakot prasības attiecībā uz „integrētās ēku energoefektivitātes 
aprēķina metodes kopējo pamatojumu” un „ēku energosertificēšanu”.

Prasības attiecībā uz „integrētās ēku energoefektivitātes aprēķina metodes kopējo 
pamatojumu” ir sīkāk aprakstītas 3. pantā un pielikumā. „Ēku energosertificēšana” ir sīkāk 
aprakstīta Direktīvas 2002/91/EK 7. pantā.

3. pantā ir noteikts dalībvalstīm „valsts vai reģionu līmenī piemērot ēku energoefektivitātes 
aprēķina metodi, kas atbilst pielikumā noteiktajai vispārējai sistēmai”. 3. pantā ir arī norādīts, 
ka „uz ēkas energoefektivitāti ir skaidra norāde”. Pielikumā minētie pamatkritēriji ir 
minimālās prasības, kas jāievēro dalībvalstīm.

7. pantā ir norādīts, ka „energoefektivitātes sertifikātā ir norādes uz tādām atsauces vērtībām 
kā spēkā esošie novērtējuma standarti un kritēriji, lai patērētājiem būtu iespēja salīdzināt un 
novērtēt ēkas energoefektivitāti”.

Saskaņā ar Direktīvas 2002/91/EK noteikumiem 3. pantā minētā aprēķina metode ir jānosaka 
valsts vai reģionu līmenī. Vācija ir īstenojusi šo pantu valsts līmenī ar 
„Energieeinsparverordnung” (EnEV). Tā kā dalībvalstis piemēro savu metodi atbilstoši 
Direktīvas 2002/91/EK pielikumā noteiktajai vispārējai sistēmai, aprēķina metodes 
dalībvalstu starpā var atšķirties. Direktīvas 2002/91/EK pielikumā arī ir norādīta tikai 
vispārēja sistēma ēku energoefektivitātes aprēķināšanai, nenosakot konkrētus noteikumus par 
to, vai un kādā veidā dalībvalstīm ir jāņem vērā, piemēram, platība. Tādēļ Eiropas Komisija 
uzskata, ka Vācija ir pareizi transponējusi Direktīvas 2002/91/EK 3. pantu.

Vācija attiecībā uz energoefektivitātes aprēķinu saskaņā ar „Energieeinsparverordnung” 
(EnEV) ir ieviesusi aprēķina koeficientu, kas varētu radīt situāciju, kad aprēķinātā platība var 
atšķirties no reālās platības. Direktīvas 2002/91/EK 7. panta 2. punktā ir norādīts, ka „šo 
sertifikātu vienīgais mērķis ir informēt”. Tā kā energoefektivitātes sertifikāts un tās aprēķins ir 
tikai informatīvs, Eiropas Komisija uzskata, ka dalībvalstis (šajā gadījumā: Vācija) var 
izmantot aprēķina koeficientu energoefektivitātes aprēķināšanai (piemēram, vienkāršošanas 
mērķiem vai administratīvā sloga samazināšanai).

Ar Direktīvu 2002/91/EK tika ieviests energoefektivitātes sertifikāts, lai patērētājiem būtu 
iespēja salīdzināt un novērtēt ēkas energoefektivitāti.
Direktīvas mērķis nepārprotami bija izmantot energoefektivitātes sertifikātus kā 
„instrumentu”, lai padarītu ēku energoefektivitāti pārredzamu un salīdzināmu ar citām tādā 
paša veida ēkām. Šis mērķis tika turpināts un tālāk pastiprināts pārstrādātajā 
Direktīvā 2010/31/ES. Dalībvalstis īstenoja 3. un 7. panta noteikumus atšķirīgi un ieviesa 
energoefektivitātes sertifikātus, pamatojoties uz „pieprasījumu” (ieguvumu novērtējums, 
                                               
1 Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju 
līgumos, OV L 95, 21.4.1993., 29. lpp.
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„Bedarfsausweis”) vai „patēriņu” (svērtais novērtējums, „Verbrauchsausweis”). Vācijā līdz 
2008. gadam bija brīva iespēja izvēlēties starp šim abām atšķirīgajām metodēm visām 
esošajām ēkām (jaunajām ēkām tika īstenots tikai uz „pieprasījumu” balstītais sertifikāts). Uz 
„patēriņu” balstītais sertifikāts šobrīd attiecas tikai uz lielām dzīvojamām ēkām (vismaz 5 
bloki), mazākām dzīvojamām ēkām, kuras atbilst vismaz 1. Vācijas Termoizolācijas 
rīkojumam attiecībā uz termoizolāciju, kā arī uz visām citām ēkām, kas nav paredzētas 
dzīvošanai. Lai varētu salīdzināt ēkas energoefektivitāti ar citām tāda paša veida ēkām, 
atbilstošāka ir energoefektivitāte, kas aprēķināta, pamatojoties uz „pieprasījumu” 
(„Bedarfsausweis”), jo tajā lietotājam nav iespējams ietekmēt aprēķinu. Tomēr saskaņā ar 
Direktīvu 2002/91/EK ir iespējams ieviest energoefektivitātes sertifikātus, pamatojoties uz 
„pieprasījumu” un/vai „patēriņu”. Tādēļ Eiropas Komisija uzskata, ka, izvēloties abas 
metodes, Vācija nepārkāpj direktīvas noteikumus.

Direktīvā 2002/91/EK ir noteikts dalībvalstīm gādāt par to, lai ēku sertificēšanu … „veiktu 
neatkarīgi, kvalificēti un/vai akreditēti eksperti”. Direktīvā ir paredzēts, ka sertifikātu drīkst 
izsniegt tikai ēku vai tehnisko ēku sistēmu jomas speciālisti/eksperti. Tādēļ ir iespējams, ka, 
aprēķinot ēku energoefektivitāti, dažus aspektus var izprast tikai šie eksperti. Tāpēc Eiropas 
Komisija uzskata, ka Vācija nav pārkāpusi pārredzamības principu un nav pretrunā ar 
Direktīvu 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos. Tomēr dalībvalsts 
pienākums ir nodrošināt, ka energoefektivitātes sertifikāts sniedz iespēju patērētājiem 
salīdzināt un novērtēt ēkas energoefektivitāti.

Secinājums

Eiropas Komisija uzskata, ka Vācija nav nepareizi transponējusi Direktīvu 2002/91/EK 
attiecībā uz metodikas pieņemšanu ēku energoefektivitātes aprēķināšanai saskaņā ar 3. pantu.
Tā kā sertifikātu vienīgais mērķis ir informēt un uz „pieprasījumu” balstītais aprēķins, 
neraugoties uz tā vispārējo nolūku, arī rada atšķirības starp teorētisko aprēķinu un 
„patiesajiem” faktiem, Eiropas Komisijas dienesti uzskata, ka aprēķina koeficienta 
izmantošana energoefektivitātes aprēķināšanā ir pieļaujama. Divu atšķirīgo 
energoefektivitātes sertifikātu (pamatojoties uz „pieprasījumu” un „patēriņu”) ieviešana un 
fakts, ka dažus ēku energoefektivitātes aprēķina aspektus var izprast tikai ēku eksperti, arī nav 
pretrunā ar Direktīvas 2002/91/EK noteikumiem.

Tāpēc Eiropas Komisija uzskata, ka Vācija nav pārkāpusi pārredzamības principu un nav 
pretrunā ar Direktīvu 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos.


