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Ref.: Petiția nr. 0221/2011, adresată de Albert Dettmer, de cetățenie germană, privind 
transpunerea de către Germania a Directivei 2002/91/CE privind performanța 
energetică a clădirilor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul nu este de acord cu modul în care se aplică legislația germană privind certificatele 
de performanță energetică pentru clădiri; norma germană standard DIN prevede un factor de 
calcul pentru stabilirea suprafeței utilizabile care poate depăși suprafața reală. Petiționarul 
consideră acest lucru este lipsit de transparență și că încalcă prevederile Directivei 93/13/CEE 
privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 mai 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Petiționarul nu este de acord cu modul în care se aplică legislația germană privind certificatele 
de performanță energetică a clădirilor. Petiția sa se referă în special la punerea în aplicare a 
metodei de calcul al performanței energetice a clădirilor și la eliberarea unui certificat de 
performanță energetică în conformitate cu articolele 3 și 7 din Directiva 2002/91/CE.

Petiționarul menționează că legislația germană de punere în aplicare a Directivei 2002/91/CE 
(„Energieeinsparverordnung”) prevede un factor de calcul virtual pentru a calcula suprafața 
utilă care nu pare să fie în conformitate cu standardul de calcul al suprafeței utile în 
conformitate cu Institutul german pentru standardizare (DIN). Este menționat faptul că modul 
de calcul care folosește acest factor nu este ușor de înțeles și duce la concluzia că suprafața 
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calculată poate diferi de cea reală. Petiționarul consideră că acest lucru reprezintă o încălcare 
a principiului transparenței din Codul Civil (legislația națională) și este în contradicție cu 
Directiva 93/13/CEE1 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

Obiectivul Directivei 2002/91/CE, astfel cum este descris la articolul 1, este „ de a promova 
îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor în cadrul Comunității” stabilind cerințe 
pentru un „cadru general pentru o metodologie de calcul al performanței energetice integrate a 
clădirilor” și „certificarea energetică a clădirilor”.

Cerințele „cadrului general pentru o metodologie de calcul al performanței energetice 
integrate a clădirilor” sunt descrise mai detaliat la articolul 3 și în anexă. „Certificarea 
energetică a clădirilor” este descrisă mai amănunțit la articolul 7 din Directiva 2002/91/CE.

Conform articolului 3, statele membre „aplică, la nivel național sau regional, o metodologie 
de calcul al performanței energetice a clădirilor pe baza cadrului general prevăzut în anexă”. 
De asemenea, articolul 3 prevede că „performanța energetică a unei clădiri este exprimată 
într-un mod transparent”. Criteriile-cadru menționate în anexă reprezintă cerințe minime și 
obligatorii pentru statele membre.

Articolul 7 prevede că „certificatul de performanță energetică a unei clădiri include valori de 
referință cum ar fi standarde legale în vigoare și criterii de evaluare care să dea posibilitatea 
consumatorilor să compare și să evalueze performanța energetică a unei clădiri”.

În conformitate cu dispozițiile Directivei 2002/91/CE, metodologia de calcul în conformitate 
cu articolul 3 trebuie să fie stabilită la nivel național sau regional. Germania a pus în aplicare 
acest articol prin intermediul „Energieeinsparverordnung” (EnEV) la nivel național. Deoarece 
statele membre își aplică propria metodologie pe baza cadrului general al anexei din 
Directiva 2002/91/CE, metodologiile de calcul diferă între statele membre. Anexa la 
Directiva 2002/91/CE oferă de asemenea un cadru general de calcul al performanței 
energetice a clădirilor, fără să stabilească norme specifice dacă și cum statele membre trebuie 
să ia în considerare, de exemplu, suprafața. În acest sens, Comisia Europeană este de părere că 
Germania a transpus în mod corect articolul 3 din Directiva 2002/91/CE.

Germania a introdus în calculul performanței energetice în temeiul 
„Energieeinsparverordnung” (EnEV), un factor de calcul care ar putea conduce la faptul că 
suprafața calculată poate diferi de cea reală. La articolul 7 alineatul (2) din 
Directiva 2002/91/CE se menționează că „singurul obiectiv al certificatelor este să furnizeze 
informații”. Deoarece certificatul de performanță energetică și calcularea acesteia ar trebui să 
fie doar informative, Comisia Europeană este de părere că statele membre (în acest caz:
Germania) pot utiliza un factor de calcul pentru calcularea performanței energetice (de 
exemplu, în scopuri de simplificare sau de reducere a poverii administrative).

Directiva 2002/91/CE a introdus certificatul de performanță energetică în scopul de a face 
posibilă pentru consumatori compararea și evaluarea performanței energetice a clădirilor.
Scopul directivei a fost în mod clar folosirea certificatelor de performanță energetică ca 
                                               
1 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele 
încheiate cu consumatorii, JO L 95, 21.4.1993, p. 29.



CM\879031RO.doc 3/3 PE473.756v01-00

RO

„instrument” de creștere a vizibilității și comparabilității performanței energetice a unei clădiri 
în raport cu alte clădiri de același fel. Acest obiectiv a fost urmărit și consolidat în continuare 
prin Directiva 2010/31/EU reformată. Statele membre au pus în aplicare în mod diferit 
dispozițiile articolelor 3 și 7 și au introdus certificate de performanță energetică la „cerere” 
(evaluarea activelor, „Bedarfsausweis”) sau pe bază de „consum” (evaluarea măsurată, 
„Verbrauchsausweis”). Până în 2008, în Germania a existat o libertate de alegere între aceste 
două metode diferite pentru toate clădirile existente (pentru clădirile noi a fost introdus doar 
un certificat bazat pe „cerere”). Certificatul bazat pe „consum” se aplică în prezent numai 
pentru clădirile rezidențiale mari (de cel puțin 5 unități), pentru clădirile rezidențiale mai mici 
care sunt conforme cel puțin cu prima Ordonanță germană de izolare termică, precum și 
pentru toate clădirile nerezidențiale. Pentru a putea compara performanța energetică a unei 
clădiri cu o altă clădire de același tip, performanța energetică calculată pe baza „cererii” 
(„Bedarfsausweis”) este mai adecvată, deoarece scoate din calcul influența utilizatorului. În 
conformitate cu Directiva 2002/91/CE, este totuși posibil să se pună în aplicare certificatele 
de performanță energetică pe baza „cererii” și/ sau a „consumului”. Prin urmare, Comisia 
Europeană este de părere că, optând pentru ambele metode, Germania nu încalcă dispozițiile 
directivei.

Articolul 10 din Directiva 2002/91/CE impune statelor membre să se asigure că certificarea 
clădirilor... (este) ... „realizată în mod independent de către experți calificați și/sau autorizați”.
În conformitate cu directiva se prevede că numai specialiștii/experții în clădiri sau sisteme 
tehnice ale clădirilor au competența de a emite un certificat. Prin urmare, este posibil ca -
atunci când se calculează eficiența energetică a clădirilor - unele detalii să poată fi înțelese 
numai de către acești experți. Prin urmare, Comisia Europeană este de părere că Germania nu 
a încălcat principiul transparenței și nu este în contradicție cu Directiva 93/13/CEE privind 
clauzele contractuale abuzive. Cu toate acestea, este de datoria statelor membre să se asigure 
că certificatul de performanță energetică permite consumatorilor să compare și să evalueze 
performanța energetică a clădirilor.

Concluzie

Comisia Europeană este de părere că Germania nu a eșuat în transpunerea 
Directivei 2002/91/CE în ceea ce privește adoptarea unei metodologii de calcul al 
performanței energetice a clădirilor în temeiul articolului 3. Întrucât obiectivul certificatelor 
este limitat la furnizarea de informații, iar un calcul pe baza „cererii” duce, datorită intenției 
sale generale și la diferențe între calculul virtual și faptele „reale”, serviciile Comisiei 
Europene sunt de părere că utilizarea unui factor de calcul pentru calcularea performanței 
energetice este acceptabilă. Introducerea a două certificate diferite de performanță energetică 
pe baza „cererii” și a „consumului” și faptul că unele detalii de calcul al eficienței energetice a 
clădirilor ar putea fi înțelese numai de către experți în construcții nu sunt, nici ele, în 
contradicție cu dispozițiile Directivei 2002/91/CE.

Prin urmare, Comisia Europeană este de părere că Germania nu a încălcat principiul 
transparenței și nu este în contradicție cu Directiva 93/13/CEE privind clauzele contractuale 
abuzive.


