
CM\766293MT.doc PE419.953v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Affarijiet Legali

3.2.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI
(0007/2009)

Suġġett: Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini (riformulazzjoni)
(COM(2008)780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

Il-Ftehima Interistituzzjonali tat-28 ta’ Novembru 2001 dwar użu iktar strutturat tat-teknika 
ta’ riformulazzjoni tal-atti legali1 tirrikjedi grupp konsultattiv ta’ ħidma tas-servizzi legali tal-
Parlament, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni biex jikkunsidra kull proposta tal-Kummissjoni 
għar-riformulazzjoni.

Jekk jogħġbok sib annessa l-opinjoni tal-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv dwar il-proposta li 
ssemmiet hawn fuq.

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali beħsiebu jesprimi l-fehmiet tiegħu dwar l-opinjoni f’waħda 
mil-laqgħat tiegħu li jmiss.

DIRETTORAT ĠENERALI
            GĦALL-POLITIKA INTERNA

Anness.

                                               
1 ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2.
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GRUPP TA’ ĦIDMA KONSULTATTIV
TAS-SERVIZZI LEGALI

Brussell, 27 ta’ Jannar 2009

OPINJONI

GĦALL-ATTENZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
TAL-KUNSILL
TAL-KUMMISSJONI

Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prestazzjoni tal-
enerġija tal-bini
COM(2008)780 tat-13.11.2008 – 2008/0223(COD)

Wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tat-28 ta’ Novembru 2001 dwar użu iktar 
strutturat tat-teknika ta’ riformulazzjoni tal-atti legali, u b’mod partikolari punt 9 tagħha, il-
Grupp Konsultattiv ta’ Ħidma li jikkonsisti mis-servizzi legali rispettivi tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni ltaqa’ fis-26 ta’ Novembru u l-4 ta’ Diċembru 2008 
biex jeżamina, fost l-oħrajn, il-proposta msemmija hawn fuq li tressqet mill-Kummissjoni, .

F’dawk il-laqgħat1, l-eżaminazzjoni tal-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li tirriformula id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2002/91/KE tas-16 ta’ 
Diċembru 2002 dwar il-prestazzjoni tal-enerġija fil-bini, wasslet biex il-Grupp ta’ Ħidma 
Konsultattiv jistabbilixxi, bi qbil komuni, dan li ġej hawn taħt.
1) Il-partijiet li ġejjin tat-test tal-proposta għal riformulazzjoni kellhom jiġu identifikati 
permezz tal-użu ta’ shading griż li ġeneralment jintuża biex jiġi identifikat tibdil sostanzjali:
- fi premessa 6, il-kliem "aktar minn" (li ġew ingassati darbtejn) u l-kelma "madwar" (li ġiet 
ippreżentata bejn il-vleġeġ ta’ adattament);
- fi premessa 9, l-aħħar sentenza "Il-metodoloġija għall-kalkolu tal-prestazzjoni tal-enerġija 
m’għandux ikun ibbażat biss fuq l-istaġun meta jkun meħtieġ it-tisħin, iżda għandu jkopri l-
prestazzjoni tal-enerġija annwali tal-bini" (ippreżentata bejn il-vleġeġ ta’ adattament);

- fi premessa 10, l-ewwel sentenza "L-Istati Membri għandhom jiffissaw rekwiżiti minimi 
għall-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini. Dawn ir-rekwiżiti għandhom jiġu ffissati bil-għan li 
jintlaħaq bilanċ bi spiża ottimali bejn l-investimenti involuti u l-ispejjeż tal-enerġija ffrankati 
tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-bini" (ippreżentata bejn il-vleġeġ ta’ adattament);

- fi premessa 13, il-parti tat test li ġiet ingassata darbtejn bejn l-ewwel sentenza u t-tieni 

                                               
1 Il-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv kellu l-verżjonijiet bl-Ingliż, il-Franċiż u l-Ġermaniż tal-proposta u ħadem fuq 
il-bażi tal-verżjoni Ingliża, li hija l-verżjoni oriġinali tat-test li qed jiġi diskuss.
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waħda u li tgħid hekk "L-aqwa prattika għandha f’dan ir-rigward tkun indirizzata lejn l-użu 
ottimu ta’ fatturi li għandhom x’jaqsmu mat-titjib tal-prestazzjoni tal-enerġija", kif ukoll il-
parti tat-test ta’ wara t-tieni sentenza u li ġie ingassat darbtejn wkoll ("dan jista’ jseħħ 
minnufih, mill-Istat Membru, permezz ta’ studju li jipproduċi lista ta’ miżuri  ta’ 
konservazzjoni tal-enerġija, għal kondizzjonijiet medji tas-suq, u tintlaħaq ġestjoni ta’ spejjeż 
effettiva. Qabel ma jibda l-bini, jistgħu jintalbu studji jekk il-miżura, jew miżuri, ikunu 
meqjusa bħala possibbli");

- fi premessa 18, il-parti tat-test ingassata darbtejn qabel l-ewwel sentenza u li tgħid hekk "Il-
proċess ta’ ċertifikazzjoni jista’ jkun appoġġjat minn programm li jiffaċilita l-aċċess ugwali 
għal prestazzjoni aħjar; ibbażat fuq ftehim bejn organizzazzjonijiet ta’ nies interessanti u 
korp maħtur mill-Istati Membri; implimentat minn kumpaniji tas-servizzi tal-enerġija li jaqblu 
li jikkommettu lilhom infushom li jwettqu l-investiment identifikat. L-iskemi adottati 
għandhom ikunu sorveljati u segwiti mill-Istati Membri, li għandhom ukoll jiffaċilitaw l-użu 
ta’ sistemi ta’ inċentiva. Sa fejn ikun possibbli, iċ-ċertifikat għandu jiddeskrivi s-sitwazzjoni 
attwali ta’ prestazzjoni tal-enerġija tal-bini u jista’ jkun rivedut skont il-każ";

- il-parti tat-test ingassata darbtejn li tiġi wara l-Artikolu 11(5) u li tgħid hekk "L-għan taċ-
ċertifikati għandu jkun limitat għad-dispożizzjonijiet tal-informazzjoni, u kwalunkwe effetti ta’ 
dawn iċ-ċertifikati skont il-proċeduri ġudizzjarji jew inkella kif ikun deċiż skont ir-regoli 
nazzjonali";

- il-parti tat-test ingassata darbtejn li tiġi wara l-Artikolu 12(2) u li tgħid hekk "Il-limiti ta’ 
temperaturi interni rakkomandati u kurrenti, u meta xieraq, fatturi klimatiċi rilevanti oħra 
jistgħu jkunu kjarament viżibbli";
- fl-Artikolu 13(1), il-kliem "sistemi ta’ tisħin", li ġew miżjuda quddiem il-kelma "bojlers";

- fl-Anness I, il-kliem "Dawn il-karatteristiċi jistgħu jinkludu sikkar tal-arja", li jidhru bejn it-
testi ta’ punti 3(a) u (b) u li ġew ingassati darbtejn.

2) Il-partijiet li ġejjin tat-test riformulat jikkorrispondu mal-partijiet tat-test tad-Direttiva 
2002/91/KE li tapplika bħalissa, li dwarhom ma jidher li qed tiġi proposta l-ebda bidla, u li 
għalhekk ma kellhomx jiġu mmarkati b’shading griż:
- l-Artikolu 4(1), it-tieni subparagrafu;

- l-Artikolu 4(2)(d);
- l-Artikolu 10(5);

- l-Artikolu 10(7);
- l-Artikolu 25.

3) Fl-Artikolu 20, it-tieni paragrafu, iż-żieda tal-kliem fil-bidu "Dawk il-miżuri" 
tikkostitwixxi adattament tat-test eżistenti tal-Artikolu 13, it-tieni paragrafu, tad-Direttiva 
2002/91/KE li kellu jiġi identifikat permezz tal-użu ta’ sinjali xierqa li juru li kien hemm 
adattament.

Għalhekk, l-eżaminazzjoni tal-proposta ppermettiet lill-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv li 
jikkonkludi, bi qbil komuni, li l-proposta ma tinkludi ebda emenda sostanzjali għajr dawk li 
ġew identifikati bħala tali fl-eżaminazzjoni jew f’din l-opinjoni. Il-Grupp ta’ Ħidma 
Konsultattiv ikkonkluda wkoll, fir-rigward tal-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux 
mibdula tal-att ta’ qabel b’dawk l-emendi sostanzjali, li l-proposta tikkonsisti f’kodifikazzjoni 
sempliċi tat-test eżistenti, mingħajr ebda tibdil fis-sustanza tiegħu.
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