
CM\879031PL.doc PE473.756v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.9.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0221/2011, którą złożył Albert Dettmer (Niemcy) w sprawie niemieckiej 
transpozycji dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję nie zgadza się ze sposobem, w jaki stosowane jest niemieckie 
ustawodawstwo dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynku; niemiecka 
norma standardowa DIN przewiduje współczynnik obliczeniowy do ustalania powierzchni 
użytkowej, która może okazać się większa od powierzchni rzeczywistej. Składający petycję 
uznaje to za nieprzejrzyste i niezgodne z dyrektywą 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych 
warunków w umowach konsumenckich. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 maja 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Składający petycję nie zgadza się ze sposobem, w jaki stosowane jest niemieckie 
ustawodawstwo w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Jego petycja odnosi się 
w szczególności do wdrażania metod obliczaniacharakterystyki energetycznejbudynków oraz 
wydawania świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 3 i art. 7 dyrektywy 
2002/91/WE.

Składający petycję stwierdza, że niemieckie przepisy wdrażające dyrektywę 2002/91/WE 
(rozporządzenie o oszczędzaniu energii, "Energieeinsparverordnung”) przewidują wirtualny 
współczynnik obliczeniowy do ustalania powierzchni użytkowej, który wydaje się niezgodny 
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z normami obliczania powierzchni użytkowej Niemieckiego Instytut Normalizacyjnego 
(DIN). Wspomina również, że obliczenia wykonane przy użyciu tego współczynnika nie są 
zrozumiałe i powodują, że obliczona powierzchnia może różnić się od powierzchni 
rzeczywistej. Składający petycję uznaje to za łamanie zasad przejrzystości zawartej w 
kodeksie cywilnym (prawo krajowe) i niezgodność z dyrektywą 93/13/EWG1w sprawie 
nieuczciwych warunków umów.

Celem dyrektywy 2002/91/WE, zgodnie z art. 1, jest promowanie „poprawiania 
charakterystyki energetycznej budynków we Wspólnocie” oraz ustanowienie „ram ogólnych 
dla metodologii obliczania zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków”, jak 
również „certyfikacji energetycznej budynków”. 

Wymagania „ram ogólnych dla metodologii obliczania zintegrowanej charakterystyki 
energetycznej budynków” są opisane w art. 3 oraz w załączniku. Opis „certyfikacji 
energetycznej budynków” znajduje się w art. 7 dyrektywy 2002/91/WE.

W artykule 3 nakłada się na państwa członkowskie obowiązek „stosowania metodologii, na 
poziomie krajowym lub regionalnym, obliczania charakterystyki energetycznej budynków, na 
podstawie ram ogólnych podanych w załączniku”. W art. 3 wspomniano również, że 
„charakterystykę energetyczną budynku wyraża się w sposób przejrzysty”. Kryteria ramowe 
wspomniane w załączniku stanowią minimalne wymagania obowiązujące państwa
członkowskie.

Zgodnie z art. 7 „świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynków powinno zawierać 
wartości referencyjne takie jak: aktualne normy prawne i odniesienia dla umożliwienia 
konsumentom dokonania porównania i oceny charakterystyki energetycznej danego 
budynku”. 

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2002/91/WE metodologia obliczania uregulowana w 
art. 3 powinna zostać ustalona na szczeblu krajowym lub regionalnym. Niemcy wdrożyły ten 
artykuł za pomocą rozporządzenia o oszczędzaniu energii "Energieeinsparverordnung" 
(EnEV) na szczeblu krajowym. Ze względu na to, że państwa członkowskie stosują własną 
metodologię na podstawie ram ogólnych załącznika do dyrektywy 2002/91/WE, metodologia 
obliczania może różnić się w zależności od państwa członkowskiego. Załącznik do dyrektywy 
2002/91/WE również podaje wyłącznie ogólne ramy obliczania charakterystyki energetycznej 
budynków, bez ustanawiania szczegółowych zasad co do tego, czy i w jaki sposób państwa 
członkowskie powinny brać pod uwagę np. powierzchnię. W związku z tym Komisja 
Europejska uważa, że Niemcy poprawnie transponowały art. 3 dyrektywy 2002/91/WE. 

Do obliczeń charakterystyki energetycznej w ramach rozporządzenia o oszczędzaniu energii 
"Energieeinsparverordnung" (EnEV) Niemcy wprowadziły współczynnik obliczeniowy, 
którego użycie może powodować, że obliczona powierzchnia będzie różnić się od 
powierzchni rzeczywistej. W artykule 7 ust. 2 dyrektywy 2002/91/WE stwierdza się, że „cel 
świadectw jest ograniczony do dostarczenia informacji”. Ponieważ świadectwo 
charakterystyki energetycznej oraz jej obliczanie powinno mieć charakter wyłącznie 

                                               
1Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków umów, Dz.U. L 
95/29 z 21.4.1993.
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informacyjny, Komisja Europejska uważa, że państwa członkowskie (tu: Niemcy) mogą 
wykorzystywać współczynnik obliczeniowy charakterystyki energetycznej (np. w celu 
uproszczenia lub zmniejszenia obciążenia administracyjnego). 

Dyrektywa 2002/91/WE wprowadziła świadectwa charakterystyki energetycznej w celu 
umożliwienia konsumentom dokonania porównania i oceny charakterystyki energetycznej 
danego budynku.
Celem dyrektywy było oczywiście wykorzystanie świadectw charakterystyki energetycznej 
jako „instrumentu” uwidocznienia charakterystyki energetycznej budynku i umożliwienia 
porównywania jej z charakterystyką innych budynków tego samego rodzaju. Cel ten
osiągnięto i wzmocniono w wersji przekształconej dyrektywy 2010/31/UE. Państwa 
członkowskie wdrożyły postanowienia art. 3 i art. 7 w różny sposób i wprowadziły 
świadectwa charakterystyki energetycznej na podstawie „zapotrzebowania” (wskaźnik 
aktywów, „Bedarfsausweis”) lub „zużycia” (wskaźnik energii końcowej, 
„Verbrauchsausweis”). Do 2008 r. w Niemczech istniała możliwość wyboru pomiędzy tymi 
dwiema metodami dla wszystkich istniejących budynków (dla nowych budynków 
wprowadzono tylko świadectwa oparte na „zapotrzebowaniu”). Świadectwa oparte na 
„zużyciu” stosuje się obecnie tylko dla dużych budynków mieszkalnych (przynajmniej 5 
jednostek), dla mniejszych budynków mieszkalnych spełniających przynajmniej wymagania 
rozporządzenia w sprawie izolacji termicznej, jak również dla wszystkich budynków 
niemieszkalnych. Dla celów porównania charakterystyki energetycznej danego budynku z 
charakterystyką innego budynku tego samego rodzaju, bardziej odpowiednia jest 
charakterystyka energetyczna obliczona na podstawie wskaźnika „zapotrzebowania” 
(„Bedarfsausweis”), gdyż wpływ użytkownika jest w tym wypadku pomijany w obliczeniach. 
Zgodnie z dyrektywą 2002/91/WE możliwe jest jednak wdrożenie świadectw charakterystyki 
energetycznej na podstawie „zapotrzebowania” lub „zużycia”. Komisja Europejska jest zatem 
zdania, że opowiadając się za obiema metodami Niemcy nie łamią postanowień dyrektywy.

W artykule 10 dyrektywy 2002/91/WE nakłada się na państwa członkowskie obowiązek 
zapewnienia, aby certyfikacja budynków była wykonywana „w sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych i/lub akredytowanych ekspertów”. W dyrektywie przewiduje się, że 
tylko specjaliści/eksperci w dziedzinie budownictwa lub systemów technicznych budynków 
mają kwalifikacje do wydania takiego świadectwa. Jest zatem możliwe, że niektóre szczegóły 
obliczania charakterystyki energetycznej budynków mogą być zrozumiałe jedynie dla tych 
ekspertów. Tym samym Komisja Europejska jest zdania, że Niemcy nie pogwałciły zasady 
przejrzystości i nie naruszają dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w 
umowach. Jednak obowiązkiem państwa członkowskiego jest zapewnienie, aby świadectwo 
charakterystyki energetycznej umożliwiało konsumentom dokonanie porównania i ocenę 
charakterystyki energetycznej danego budynku.

Wniosek

Komisja Europejska jest zdania, że Niemcy transponowały dyrektywę 2002/91/WE w 
zakresie przyjęcia metodologii obliczeń charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z 
art. 3. Ponieważ cel świadectw ogranicza się do dostarczenia informacji, a obliczenia na 
podstawie „zapotrzebowania”, ze względu na swoje ogólne przeznaczenie, powodują również 
różnice między wynikami wirtualnymi a „rzeczywistymi”, służby Komisji Europejskiej są 
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zdania, ze wykorzystanie współczynnika obliczeń do obliczania charakterystyki energetycznej 
jest dopuszczalne. Wprowadzenie dwóch różnych świadectw charakterystyki energetycznej 
na podstawie „zapotrzebowania” i „zużycia”, oraz to, że niektóre szczegóły obliczeń 
efektywności energetycznej budynków mogłyby być zrozumiałe wyłącznie dla ekspertów w 
dziedzinie budownictwa również nie jest sprzeczne z postanowieniami dyrektywy 
2002/91/WE. 

Tym samym Komisja Europejska jest zdania, że Niemcy nie naruszyły zasady przejrzystości 
i postanowień dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach.


