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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0221/2011 imressqa minn Albert Dettmer, ta’ ċittadinanza Ġermaniża, 
dwar it-traspożizzjoni mill-Ġermanja tad-Direttiva 2002/91/KE dwar il-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ma jaqbilx mal-mod ta’ kif qed tiġi applikata l-leġiżlazzjoni Ġermaniża dwar 
iċ-ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija għall-bini; l-istandard DIN Ġermaniż jipprevedi 
fattur ta’ kalkolu biex tiġi stabbilita l-erja utli li tista’ taqbeż l-erja attwali. Il-petizzjonant iqis 
li dan la huwa trasparenti u lanqas mhuwa konformi mad-Direttiva 93/13/KEE dwar klawżoli 
inġusti. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Mejju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011

Il-petizzjonant ma jaqbilx mal-mod kif qed tiġi applikata l-leġiżlazzjoni Ġermaniża dwar iċ-
ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija għall-bini. Il-petizzjoni tiegħu b’mod partikolari 
tirreferi għall-implimentazzjoni tal-metodu għall-kalkolu tal-prestazzjoni tal-enerġija għall-
bini u l-ħruġ ta’ ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija f’konformità mal-Artikolu 3 u l-
Artikolu 7 tad-Direttiva 2002/91/KE.

Il-petizzjonant jgħid li l-leġiżlazzjoni Ġermaniża li timplimenta d-Direttiva 2002/91/KE 
(“Energieeinsparverordnung”) tipprevedi fattur ta’ kalkolu fittizju biex tiġi kkalkulata l-erja 
utli tal-art li jidher li, skont l-istitut Ġermaniż għall-istandardizzazzjoni (DIN), dan mhuwiex 
konformi mal-istandard għall-kalkolu tal-erja utli tal-art. Jingħad li l-kalkolu bl-użu ta’ dan il-
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fattur ma jinftiehemx u jwassal għall-fatt li l-erja tal-art ikkalkulata tista’ tvarja minn dik 
attwali. Il-petizzjonant iqis dan bħala ksur tal-prinċipju tat-trasparenza stabbilit fil-Kodiċi 
Ċivili (liġi nazzjonali) u li mhuwiex konformi mad-Direttiva 93/13/KEE dwar klawżoli 
inġusti1 .

L-għan tad-Direttiva 2002/91/KE, kif deskritt fl-Artikolu 1, huwa li tippromwovi t-“titjib tal-
prestazzjoni tal-enerġija tal-bini fi ħdan il-Komunità”, filwaqt li tistabbilixxi r-rekwiżiti għal 
“qafas ġenerali għal metodoloġija għal kalkulazzjoni [kalkolu] tal-prestazzjoni tal-enerġija 
integrata tal-bini” u ċ-“ċertifikazzjoni tal-enerġija tal-bini”. 

Ir-rekwiżiti tal-“qafas ġenerali għal metodoloġija għal kalkulazzjoni tal-prestazzjoni tal-
enerġija integrata tal-bini” huma deskritti aktar fl-Artikolu 3 u fl-Anness. Iċ-“ċertfikazzjoni 
tal-enerġija tal-bini” hija deskritta aktar fl-Artikolu 7 tad-Direttiva 2002/91/KE.

L-Artikolu 3 jitlob lill-Istati Membri “jadottaw metodoloġija, fuq livell nazzjonali jew 
reġjonali, għal kalkolu tal-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini fuq il-bażi tal-qafas ġenerali 
speċifikat fl-Anness”. Jissemma wkoll fl-Artikolu 3 li “Il-prestazzjoni tal-enerġija ta’ bini 
għandha tkun espressa f’manjiera trasparenti”.  Il-kriterji qafas imsemmija fl-Anness huma 
rekwiżiti minimi u huma vinkolanti għall-Istati Membri.

L-Artikolu 7 jistipula li “Iċ-ċertifikazzjoni ta’ prestazzjoni tal-enerġija għal bini għandu 
jinkludi valur referenzjali bħal standards legali kurrenti u miri sabiex ikun possibbli għal 
konsumaturi sabiex iqabblu u jagħmlu stima l-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini”. 

Skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2002/91/KE, il-metodoloġija għal kalkulazzjoni 
elenkata taħt l-Artikolu 3 għandha tiġi stabbilita f’livell nazzjonali jew reġjonali. Il-Ġermanja 
implimentat dan l-Artikolu mal-“Energieeinsparverordnung” (EnEV) fil-livell nazzjonali. 
Minħabba li l-Istati Membri japplikaw il-metodoloġija tagħhom stess fuq il-bażi tal-qafas 
ġenerali speċifikat fl-Anness tad-Direttiva 2002/91/KE, il-metodoloġiji għal kalkulazzjoni 
jvarjaw minn Stat Membru għal ieħor. Barra minn hekk, l-Anness tad-Direttiva 2002/91/KE 
jipprovdi biss qafas ġenerali għall-kalkolu tal-prestazzjoni tal-enerġija għall-bini mingħajr ma 
jistabbilixxi ebda regoli speċifiċi dwar jekk u kif l-Istati Membri għandhom jieħdu 
inkonsiderazzjoni pereżempju l-erja tal-art. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni Ewropea hija 
tal-fehma li l-Ġermanja ittrasponiet l-Artikolu 3 Direttiva 2002/91/KE kif suppost. 

Il-Ġermanja ilha tintroduċi fil-kalkolu tal-prestazzjoni tal-enerġija, taħt l-
“Energieeinsparverordnung” (EnEV), fattur ta’ kalkolu li jista’ jwassal għall-fatt li l-erja tal-
art ikkalkulata tista’ tvarja minn dik attwali. Huwa ddikjarat fl-Artikolu 7(2) tad-
Direttiva 2002/91/KE li “l-għan taċ-ċertifikati għandu jkun limitat għad-disposizzjonijiet tal-
informazzjoni”. Minħabba li ċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija u l-kalkolu tagħha 
għandhom ikunu informattivi biss, il-Kummissjoni Ewropea hija tal-fehma li l-Istati Membri 
(f’dan il-każ: il-Ġermanja) jistgħu jużaw fattur ta’ kalkolu għall-kalkolu tal-prestazzjoni tal-
enerġija (pereżempju għall-fini ta’ simplifikazzjoni jew għal tnaqqis tal-piż amministrattiv).

Id-Direttiva 2002/91/KE introduċiet iċ-ċertifikat tal-prestazzjoni tal-enerġija sabiex il-
                                               
1 Direttiva 93/13/KEE tal-Kunsill tal-5 ta’ April 1993 dwar klawżoli inġusti, ĠU L 95/29, 
21.4.1993
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konsumaturi jkunu jistgħu jqabblu u jivvalutaw il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini.
Il-fini tad-Direttiva evidentement kien li jintużaw ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija bħala 
“strument” biex il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini ssir viżibbli u tiġi mqabbla ma’ dik ta’ bini 
ieħor tal-istess tip. Dan l-għan intlaħaq u kompla jissaħħaħ fit-tfassil mill-ġdid tad-Direttiva 
2010/31/UE. L-Istati Membri implimentaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 3 u 7 b’mod 
differenti u introduċew ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija fuq il-bażi tad-“domanda” 
(klassifikazzjoni tal-bżonnijiet, “Bedarfsausweis”) jew il-“konsum” (klassifikazzjoni mkejla, 
“Verbrauchsausweis”). Sal-2008, fil-Ġermanja kien hemm il-libertà tal-għażla bejn dawn iż-
żewġ metodi differenti għall-bini eżistenti kollu (għal bini ġdid, ġie introdott biss ċertifikat 
ibbażat fuq id-“domanda”). Iċ-ċertifikat ibbażat fuq il-“konsum” issa japplika biss għal bini 
residenzjali kbir (mill-inqas 5 blokok), għal bini residenzjali iżgħar li huwa konformi għall-
inqas mal-ewwel Ordinanza Ġermaniża dwar l-Insulazzjoni Termali għall-insulazzjoni 
termali, kif ukoll għall-bini kollu li mhuwiex residenzjali. Sabiex il-prestazzjoni ta’ bini tkun 
tista’ tiġi mqabbla ma’ dik ta’ bini ieħor tal-istess tip, il-prestazzjoni tal-enerġija kkalkulata 
fuq il-bażi tad-“domanda” (“Bedarfsausweis”) hija iktar adattata peress li din teskludi l-
influwenza tal-utent mill-kalkolu. Skont id-Direttiva 2002/91/KE, madankollu huwa possibbli 
li jiġu implimentati ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija fuq bażi tad-“domanda” u/jew il-
“konsum”. Għalhekk, il-Kummissjoni Ewropea hija tal-fehma li billi tagħżel li tuża ż-żewġ 
metodi, il-Ġermanja mhijiex tikser id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva.

L-Artikolu 10 tad-Direttiva 2002/91/KE jitlob lill-Istati Membri jiżguraw li ċ-ċertifikazzjoni 
ta’ bini titwettaq “b’mod indipendenti minn esperti kkwalifikati u/jew akkreditati”. Skont id-
Direttiva, huwa previst li huma l-ispeċjalisti/esperti fil-qasam tal-bini jew tas-sistemi tekniċi 
tal-bini li għandhom il-kompetenzi biex joħorġu ċertifikat. Huwa għalhekk possibbli li – meta 
tiġi kkalkulata l-effiċjenza tal-enerġija tal-bini – xi dettalji jifhmuhom biss dawn l-esperti.
Għalhekk, il-Kummissjoni Ewropea hija tal-fehma li l-Ġermanja ma kisritx il-prinċipju tat-
trasparenza u mhijiex tmur kontra d-Direttiva 93/13/KEE dwar klawżoli inġusti. Madankollu, 
huwa l-obbligu tal-Istati Membri li jiżguraw li ċ-ċertifikati tal-prestazzjoni tal-enerġija 
jippermettu lill-konsumaturi jqabblu u jivvalutaw il-prestazzjoni tal-enerġija għall-bini.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni Ewropea hija tal-fehma li l-Ġermanja ma naqsitx milli tittrasponi d-
Direttiva 2002/91/KE fir-rigward tal-adozzjoni ta’ metodoloġija għal kalkolu tal-prestazzjoni 
tal-enerġija ta’ bini elenkat taħt l-Artikolu 3. Billi l-għan taċ-ċertifikati huwa limitat għall-
għoti ta’ informazzjoni u billi l-kalkolu fuq bażi tad-“domanda” jwassal, minħabba l-
intenzjoni tiegħu b’mod ġenerali, għal differenzi bejn il-kalkolu fittizju u l-fatti “reali”, is-
servizzi tal-Kummissjoni Ewropea huma tal-fehma li l-użu tal-fattur ta’ kalkolu għall-kalkolu 
tal-prestazzjoni tal-enerġija huwa aċċettabbli. La l-introduzzjoni ta’ żewġ ċertifikati differenti 
tal-prestazzjoni tal-enerġija fuq bażi tad-“domanda” u l-“konsum” u lanqas il-fatt li xi dettalji 
tal-kalkolu tal-effiċjenza tal-enerġija ta’ bini jistgħu jifhmuhom biss esperti fil-qasam tal-bini 
ma jmorru kontra d-dispożizzjoni tad-Direttiva 2002/91/KE.

Għalhekk, il-Kummissjoni Ewropea hija tal-fehma li l-Ġermanja ma kisritx il-prinċipju tat-
trasparenza u mhijiex tmur kontra d-Direttiva 93/13/KEE dwar klawżoli inġusti.


