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Sħana u Enerġija Kkombinati –  
Skeda tal-Prodott tal-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku  

 
L-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku (APE) huwa strument volontarju. Din l-Iskeda tal-Prodott 
tipprovdi sommarju tal-kriterji tal-APE li ġew żviluppati għall-grupp tal-prodotti tas-Sħana u l-
Enerġija Kkombinati (CHP). Ir-Rapport ta’ Sfond jipprovdi d-dettalji kollha dwar ir-raġunijiet 
għaliex għandhom jintgħażlu dawn il-kriterji flimkien ma’ referenzi għal iktar informazzjoni. 
 
Il-format għar-rakkomandazzjonijiet tax-xiri qiegħed fil-forma ta’ żewġ settijiet ta’ kriterji: 

• Il-kriterji prinċipali huma dawk adatti sabiex jintużaw minn kwalunkwe awtorità 
kontraenti fl-Istati Membri kollha u jindirizzaw l-impatti ambjentali prinċipali. Huma 
maħsuba sabiex jintużaw bi sforz ta’ verifika addizzjonali minimu jew b’żidiet minimi fl-
ispejjeż. 

 
• Il-kriterji komprensivi huma għal dawk li jixtiequ jixtru l-aħjar prodotti disponibbli fis-

suq. Dawn jistgħu jitolbu sforz ta’ verifika addizzjonali jew żieda ċkejkna fl-ispiża meta 
pparagunati ma’ prodotti oħrajn bl-istess funzjonalità. 

 
Fil-kriterji prinċipali u komprensivi, il-gwida ssegwi d-diversi stadji ta’ proċedura tal-akkwist 
pubbliku u tispjega x’inhu l-aħjar mod biex il-kriterji ambjentali jiġu integrati f’kull stadju: 
 

• Suġġett. Dan ifisser it-titolu tas-sejħa għall-offerti, jiġifieri deskrizzjoni fil-qosor tal-
prodott, tax-xogħlijiet jew tas-servizz li għandu jiġi akkwistat. 

• Speċifikazzjonijiet Tekniċi. Jipprovdu deskrizzjoni ċara, preċiża u kompluta tar-
rekwiżit u tal-istandard li magħhom għandhom ikunu konformi l-oġġetti, ix-xogħlijiet 
jew is-servizzi. Deskrizzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi minimi li l-offerti kollha jridu 
jkunu konformi magħhom. Jiffissaw kriterji ambjentali speċifiċi, inklużi l-ostakli li 
jeħtieġ li jingħelbu u l-livelli li jeħtieġ li jintlaħqu għal prodotti speċifiċi.  

• Kriterji ta’ Selezzjoni. Huma bbażati fuq il-kapaċità/ħila tal-offerenti li jeżegwixxu l-
kuntratt. Jassistu fl-identifikazzjoni tal-fornituri xierqa, pereżempju sabiex ikun żgurat 
persunal imħarreġ b’mod adegwat jew sabiex ikun żgurat li jiġu stabbiliti politiki u 
proċeduri ambjentali rilevanti. 

• Kriterji ta’ Għotja. Il-kriterji ta’ għotja li fuq il-bażi tagħhom l-awtorità kontraenti se 
tipparaguna l-offerti u se tibbaża l-għotja tagħha. Il-kriterji ta’ għotja mhumiex kriterji 
ta’ suċċess/falliment, jiġifieri l-offerti tal-prodotti li ma jkunux konformi mal-kriterji xorta 
jistgħu jiġu kkunsidrati għad-deċiżjoni finali, jiddependi mill-punteġġ li jġibu fil-kriterji l-
oħra ta’ għotja.  

• Klawżola ta’ Eżekuzzjoni tal-Kuntratt - Tispeċifika l-kundizzjonijiet li jridu jiġu 
ssodisfati fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt, pereżempju rigward kif l-oġġetti jew is-servizzi 
għandhom jiġu pprovduti, inkluża l-informazzjoni jew l-istruzzjonijiet dwar il-prodotti li 
għandha tiġi pprovduta mill-fornitur. 

 
Għandu jiġi nnotat li l-kuntrattur huwa marbut bil-qafas legali eżistenti. 
 
Fejn il-verifika tal-kriteriji tiddikjara li jistgħu jintużaw mezzi ta’ prova xierqa oħrajn, dawn 
jistgħu jinkludu fajl tekniku mill-manifattur, rapport dwar testijiet minn korp rikonoxxut jew 
evidenza rilevanti oħra. L-awtorità kontraenti għandha tkun sodisfatta, każ b’każ, minn 
perspettiva teknika/legali, li l-provi mressqa jistgħu jiġu kkunsidrati bħala adatti. 
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1. Id-Definizzjoni u l-Ambitu 
 
L-ambitu għall-finijiet ta’ din l-ispeċifikazzjoni tal-APE ġie ddefinit ulterjorment billi ntużat bħala 
bażi d-Direttiva dwar il-Koġenerazzjoni. Għall-finijiet ta’ din l-ispeċifikazzjoni tal-APE, il-
koġenerazzjoni hija ddefinita bħala “il-ġenerazzjoni simultanja tal-enerġija termali u tal-
enerġija elettrika u/jew mekkanika”. Il-kriterji huma applikabbli għall-unitajiet ta’ 
koġenerazzjoni, li għandha tfisser unitajiet li jistgħu joperaw f’modalità ta’ koġenerazzjoni.  

Fejn il-kriterji jirreferu għal daqsijiet differenti ta’ unità ta’ koġenerazzjoni, jiġifieri żgħira jew 
mikro, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin: 

- Unità ta’ mikrokoġenerazzjoni għandha tfisser unità ta’ koġenerazzjoni b’kapaċità 
massima ta’ inqas minn 50 kWe. 

- Koġenerazzjoni fuq Skala Żgħira għandha tfisser unitajiet ta’ koġenerazzjoni b’kapaċità 
installata ta’ inqas minn 1 MWe. 

 
Ġiet inkluża l-firxa sħiħa ta’ skali ta’ CHP minħabba x-xiri probabbli skont l-APE ta’ impjant 
tas-CHP minn organizzazzjonijiet governattivi għat-tipi ta’ applikazzjoni elenkati fir-rapport ta’ 
sfond. Minbarra l-bini tas-settur pubbliku, bħall-iskejjel u l-isptarijiet, jistgħu jinxtraw CHP anki 
għal bini iċken fid-daqs, bħal djar komunitarji individwali jew għal skemi distrettwali ta’ tisħin 
fuq firxa ta’ skali. 
 
Huwa importanti li meta tkun se tittieħed id-deċiżjoni jekk jintgħażlux is-CHP jew le, li jittieħdu 
inkunsiderazzjoni kemm id-domandi għas-sħana ekonomikament ġustifikabbli kif ukoll id-
domanda għall-elettriku. L-awtorità kontraenti għandha tikkunsidra jekk ikunx hemm domanda 
għas-sħana suffiċjenti sabiex ikunu ġġustifikati s-CHP u għandha wkoll tanalizza l-vantaġġi u 
l-iżvantaġġi ta’ għażliet oħrajn, eż. elettriku min-netwerk, qabel ma tagħżel is-CHP. 
 
Ir-riżultati f’termini ta’ elettriku u ta’ sħana jistgħu jintużaw ukoll għat-tkessiħ; madankollu, it-
tkessiħ innifsu mhuwiex riżultat dirett tal-impjant tas-CHP u għalhekk mhuwiex inkluż jew 
ikkunsidrat ulterjorment f’dawn il-kriterji tal-APE. Pereżempju, is-sħana ġġenerata mill-impjant 
tas-CHP tista’ tintuża sabiex tħaddem unità ta’ assorbiment ta’ tkessiħ (absorption cooling 
unit) jew unità ta’ arja kkundizzjonata. Madankollu, l-effikaċja tat-tkessiħ se tkun fattur tal-unità 
ta’ tkessiħ infisha u mhux tal-impjant tas-CHP. Ġew żviluppati kriterji tal-APE għall-arja 
kkundizzjonata bħala parti minn grupp ta’ prodotti separat. 

 
2. L-Impatti Ambjentali Prinċipali 
 
Il-benefiċċju użwali u prinċipali tas-CHP qiegħed fl-użu mnaqqas tal-karburanti meta 
pparagunat mas-sitwazzjoni konvenzjonali ta’ ġenerazzjoni separata tal-elettriku u tas-sħana, 
għalkemm mhuwiex possibbli li jkunu evitati l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra (GHG).  

• Għaldaqstant, il-kriterji prinċipali jiffokaw fuq l-effiċjenzja totali tal-enerġija u fuq it-
tfaddil [l-iffrankar] assoċjat tal-enerġija primarja. 

• Il-kriterji komprensivi, inklużi l-kriterji ta’ għotja, jippromwovu l-iżvilupp tat-tfaddil [tal-
iffrankar] tal-enerġija primarja (PES) lil hinn mir-rekwiżiti minimi u ta’ impjant li jmur li 
hinn mir-rekwiżiti minimi f’termini ta’ emissjonijiet fl-arja. 
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Impatti Ambjentali Prinċipali  Approċċ tal-APE 
 

• L-impatt relatat mal-estrazzjoni 
tal-karburanti fossili  

• Żieda fil-konsum tal-karburant 
fil-produzzjoni separata tal-
enerġija u tas-sħana  

• L-emissjoni tad-dijossidu tal-
karbonju mill-ġenerazzjoni tal-
enerġija u tas-sħana  

• It-tniġġis tal-arja minn 
emissjonijiet oħrajn fl-arja, eż. 
CO, NOx, SO, trab 

 
 
 

  
• Jiġi promoss l-użu ta’ unitajiet tas-

CHP li jikkonvertu l-karburanti fi 
sħana u f’enerġija b’effiċjenza 
massima sabiex jiġu ffrankati riżorsi 
u jiġu minimizzati l-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra 

• Jiġi promoss l-użu tas-CHP li 
jipproduċu ftit emissjonijiet ta’ 
sustanzi li jniġġsu l-arja  

• Jiġu promossi s-CHP, sabiex 
jitnaqqas il-konsum tal-karburant 
fossili meta pparagunat mal-
produzzjoni separata tal-enerġija u 
tas-sħana 

• Jintużaw CHP ta’ effiċjenza għolja 
sabiex jingħata kontribut għat-
tnaqqis fl-emissjonijiet tad-dijossidu 
tal-karbonju 

• Jiġi promoss l-użu tas-CHP li 
jipproduċu emissjonijiet baxxi ta’ 
sustanzi li jniġġsu l-arja 

• Jiġi inkoraġġit l-użu ta’ CHP ta’ 
effiċjenza għolja lil hinn mir-rekwiżiti 
leġiżlattivi  

 
 
Jekk jogħġbok innota li l-ordni tal-impatti mhux bilfors ifisser l-ordni ta’ kemm ikunu importanti. 
 
 
3. Il-Kriterji tal-APE għas-Sħana u l-Enerġija Kkombinati  
 

3.1. Il-Kriterji Prinċipali tal-APE għas-Sħana u l-Enerġija Kkombinati 
 
SUĠĠETT 
 
Ix-xiri ta’ tagħmir jew ta’ impjant effiċjenti tas-Sħana u l-Enerġija Kkombinati.  
 
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
 

1. Sabiex tkun żgurata l-konverżjoni effiċjenti tal-enerġija fi sħana jew f’elettriku, l-unità 
għandu jkollha effiċjenza totali minima1 ta’ 75% skont l-Anness II(a)(i) jew ta’ 80% 
skont l-Anness II(a)(ii), jekk it-tfaddil [l-iffrankar] tal-enerġija primarja jkun ikkalkolat 
skont l-Anness III(b) jew iktar minn 70%, jekk it-tfaddil [l-iffrankar] tal-enerġija primarja 
jkun ikkalkolat skont l-Anness III(c) għall-impjanti tas-CHP b’kapaċità elettrika ikbar 

                                                 
1 “Effiċjenza totali” għandha tfisser is-somma annwali ta' produzzjoni ta' elettriċità u enerġija mekkanika u l-p[ro]duzzjoni ta’ 
sħana utli diviżi bid-dħul ta' karburant użat għal sħana prodotta fil-proċess ta’ koġenerazzjoni u produzzjoni gross ta' elettriċità u 
enerġija mekkanika 

 
2  Ir-referenzi kollha għall-Annessi u għall-Artikoli f’dan il-kriterju huma relatati mad-Direttiva dwar il-Koġenerazzjoni  
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minn 25 MW skont l-Artikolu 12(2). 2  
 

Verifika: L-offerent3 għandu jipprovdi prova bil-miktub li l-impjant jissodisfa l-kriterji 
mitluba għal CHP ta’ effiċjenza għolja. 
 

 
2. L-impjant tas-CHP għandu jissodisfa r-rekwiżiti ta’ CHP ta’ effiċjenza għolja kif ġew 
iddefiniti fid-Direttiva dwar il-Koġenerazzjoni (2004/8/KE) u kif inhu deskritt hawn taħt: 

 
• L-unitajiet tas-CHP b’kapaċità installata ta’ inqas minn 1MWe jridu juru tfaddil 

[iffrankar] pożittiv tal-enerġija meta pparagunati mal-produzzjoni separata tas-
sħana u tal-elettriku billi jintużaw valuri armonizzati ta’ referenza. Għall-unitajiet ta’ 
mikrokoġenerazzjoni ta’ inqas minn 50 KWe, il-kalkolu tat-tfaddil [tal-iffrankar] tal-
enerġija primarja jista’ jkun ibbażat fuq il-valuri ċċertifikati. 

• L-unitajiet tas-CHP b’kapaċità installata ta’ iktar minn 1MWe iridu juru tfaddil 
[iffrankar] tal-enerġija primarja ta’ mill-inqas 10 % meta pparagunati mal-
produzzjoni separata tas-sħana u tal-elettriku billi jintużaw valuri armonizzati ta’ 
referenza4. 

 
Verifika: It-tfaddil [l-iffrankar] tal-enerġija primarja għandu jintwera billi tintuża l-
metodoloġija deskritta fil-qosor fl-Anness III għad-Direttiva dwar il-Koġenerazzjoni. L-
offerent għandu jipprovdi konferma bil-miktub li dan il-kriterju se jiġi ssodisfat u f’liema 
kundizzjonijiet operattivi speċifiċi. Għall-unitajiet ta’ mikrokoġenerazzjoni tista’ tintuża 
dejta ċċertifikata. 

 
 

3.2. Il-Kriterji Komprensivi tal-APE għas-Sħana u l-Enerġija Kkombinati 
 

SUĠĠETT 
 
Ix-xiri ta’ tagħmir jew ta’ impjant effiċjenti tas-Sħana u l-Enerġija Kkombinati.  
 
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
 

1. Sabiex tkun żgurata l-konverżjoni effiċjenti tal-enerġija fi sħana jew f’elettriku, l-unità 
għandu jkollha effiċjenza totali minima ta’ 75% skont l-Anness II(a)(i) jew ta’ 80% 
skont l-Anness II(a)(ii)5, jekk it-tfaddil [l-iffrankar] tal-enerġija primarja jkun ikkalkolat 
skont l-Anness III(b) jew iktar minn 70%, jekk it-tfaddil [l-iffrankar] tal-enerġija primarja 
jkun ikkalkolat skont l-Anness III(c) għall-impjanti tas-CHP b’kapaċità elettrika ikbar 
minn 25 MW skont l-Artikolu 12(2). 6 
 
  
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi prova bil-miktub li l-impjant jissodisfa l-kriterji 
mitluba għal CHP ta’ effiċjenza għolja. 
 

2. L-impjant tas-CHP għandu jissodisfa r-rekwiżiti ta’ CHP ta’ effiċjenza għolja kif ġew 
iddefiniti fid-Direttiva dwar il-Koġenerazzjoni (2004/8/KE) u kif inhu deskritt hawn taħt: 

 

                                                                                                                                         
3  “Offerent” tista’ tfisser il-fornitur tat-tagħmir fil-każ ta’ prodott f’imballaġġ jew tista’ tfisser l-iżviluppatur tal-proġett fejn il-
fornitur tal-unità ta’ kombustjoni ma jkunx responsabbli mir-rendiment tal-installazzjoni finali. Il-verifika għandha tintalab mingħand l-
iktar wieħed adatt, jiddependi miċ-ċirkustanzi speċifiċi. 

 
4  Il-valuri armonizzati ta’ referenza jippermettu paragun tal-koġenerazzjoni mat-tekniki bl-aħjar rendiment fejn jintużaw l-
istess karburanti għall-produzzjoni separata tas-sħana u tal-enerġija. 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076M:0512:0517:MT:PDF  
5 Ir-referenzi kollha għall-Annessi u għall-Artikoli f’dan il-kriterju huma relatati mad-Direttiva dwar il-Koġenerazzjoni 
6 “effiċjenza totali” għandha tfisser is-somma annwali ta' produzzjoni ta' elettriċità u enerġija mekkanika u l-produzzjoni ta' 
sħana utli diviżi bid-dħul ta' karburant użat għal sħana prodotta fil-proċess ta' koġenerazzjoni u produzzjoni gross ta' elettriċità u 
enerġija mekkanika 
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• L-unitajiet tas-CHP b’kapaċità installata ta’ inqas minn 1 MWe jridu juru tfaddil 
[iffrankar] pożittiv tal-enerġija meta pparagunati mal-produzzjoni separata tas-
sħana u tal-elettriku billi jintużaw valuri armonizzati ta’ referenza. Għall-unitajiet ta’ 
mikrokoġenerazzjoni ta’ inqas minn 50 KWe, il-kalkolu tat-tfaddil [tal-iffrankar] tal-
enerġija primarja jista’ jkun ibbażat fuq il-valuri ċċertifikati.  

• L-unitajiet tas-CHP b’kapaċità installata ta’ iktar minn 1MWe iridu juru tfaddil 
[iffrankar] tal-enerġija primarja ta’ mill-inqas 10 % meta pparagunati mal-
produzzjoni separata tas-sħana u tal-elettriku billi jintużaw valuri armonizzati ta’ 
referenza 

 
Verifika: It-tfaddil [l-iffrankar] tal-enerġija primarja għandu jintwera billi tintuża l-
metodoloġija deskritta fil-qosor fl-Anness III għad-Direttiva dwar il-Koġenerazzjoni. L-
offerent għandu jipprovdi konferma bil-miktub li dan il-kriterju se jiġi ssodisfat u f’liema 
kundizzjonijiet operattivi speċifiċi. Għall-unitajiet ta’ mikrokoġenerazzjoni ta’ inqas 
minn 50 KWe, jistgħu jintużaw il-valuri ċċertifikati.  

 
KRITERJI TA’ GĦOTJA 
 

1. Għandhom jingħataw punti addizzjonali fi proporzjon għall-ammont li bih l-impjant tas-
CHP jmur lil hinn mill-kriterji tat-tfaddil [tal-iffrankar] tal-enerġija primarja deskritti fil-
qosor fl-Ispeċifikazzjoni Teknika 2. 

 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjonijiet bħala prova bil-miktub lill-
awtorità kontraenti.  
 

2. Għandhom jingħataw punti addizzjonali fi proporzjon għall-ammont li bih l-impjant tas-
CHP jmur lil hinn mir-rekwiżiti minimi rilevanti b’relazzjoni għall-emissjonijiet fl-arja 
mill-gassijiet tal-egżost. 

 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi fajl tekniku tal-manifattur jew rapport dwar 
testijiet mingħand korp rikonoxxut7 sabiex juri konformità ma’ dan il-kriterju ta’ għotja. 

 
3. Għandhom jingħataw punti addizzjonali fi proporzjon għall-ammont li bih l-impjant tas-

CHP jmur lil hinn mill-kriterji tal-effiċjenza totali deskritti fil-qosor fl-Ispeċifikazzjoni 
Teknika 1. 
 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjonijiet bħala prova bil-miktub lill-
awtorità kontraenti. 

 
3.3. Noti ta’ spjegazzjoni 

 
1. L-awtorità kontraenti għandha tikkunsidra ċ-ċirkustanzi lokali (it-tipi u d-daqsijiet tal-bini, 

id-domanda għat-tisħin u għall-enerġija, is-sorsi potenzjali tal-karburant, eċċ.) u għandha 
twettaq stħarriġ tas-suq sabiex tiddetermina l-aħjar teknoloġija disponibbli sabiex 
tissodisfa l-ħtieġa identifikata minnhom. Mill-inqas, l-impjant tas-CHP għandu jissodisfa r-
rekwiżiti tad-Direttiva dwar il-Koġenerazzjoni f’termini ta’ effiċjenza u ta’ tfaddil [iffrankar] 
ta’ enerġija primarja u ntagħżel sabiex jissodisfa l-parti l-kbira, jekk mhux kollha, tad-
domandi għas-sħana u għall-elettriku tas-sit. Huwa importanti li meta tkun se tittieħed id-
deċiżjoni jekk jintgħażlux is-CHP jew le, li jittieħdu inkunsiderazzjoni kemm id-domandi 
għas-sħana ekonomikament ġustifikabbli kif ukoll id-domanda għall-elettriku. L-awtorità 
kontraenti għandha tikkunsidra jekk ikunx hemm domanda għas-sħana suffiċjenti sabiex 
ikunu ġġustifikati s-CHP u għandha wkoll tanalizza l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta’ għażliet 
oħrajn, eż. elettriku min-netwerk, qabel ma tagħżel is-CHP. 

 
2. L-awtorità kontraenti jeħtieġ li tiżgura ruħha li fejn il-PES jissodisfa l-kriterji prinċipali, hija 

tkun sodisfatta li l-kundizzjonijiet operattivi għall-impjant tas-CHP jaqblu ma’ dawk użati 

                                                 
7  Korp rikonoxxut jinkludi kumpanija tal-ittestjar xierqa, bil-kompetenza/bl-akkreditazzjonijiet meħtieġa sabiex twettaq it-
testijiet rilevanti dwar l-emissjonijiet. 
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mill-fornitur meta kkalkola l-PES. Għalhekk huwa importanti li jkun żgurat li l-fornitur 
jipprovdi d-dettalji kollha tal-kundizzjonijiet operattivi u l-ammont tal-elettriku prodott mis-
CHP ta’ effiċjenza għolja użati għall-kalkolu tal-PES. Il-kalkolu tal-PES għandu juża l-linji 
gwida għall-implimentazzjoni għall-kalkolu tal-elettriku stabbiliti mid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2008/952/KE8. 

 
3. Sabiex ikunu massimizzati l-benefiċċji tal-impjant tas-CHP, l-awtorità kontraenti għandha 

tiżgura ruħha li jiġu implimentati miżuri xierqa li jżidu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, 
pereżempju l-insulazzjoni termali. 

 
4. Il-kriterji ta’ għotja: L-awtoritajiet kontraenti għandhom jindikaw fl-avviż tal-kuntratt u fid-

dokumenti tas-sejħa għall-offerti kemm il-punt addizzjonali se jingħataw għal kull kriterju 
ta’ għotja. Il-kriterji ta’ għotja ambjentali, ilkoll flimkien, għandhom jammontaw għal mill-
inqas 10 sa 15% tal-punti totali disponibbli. 

 
5. L-awtorità kontraenti għandha tiżgura ruħha li l-impjant tas-CHP jissodisfa r-rekwiżiti ta’ 

kwalunkwe leġiżlazzjoni Ewropea u nazzjonali fir-rigward tal-emissjonijiet fl-arja. Il-
leġiżlazzjoni Ewropea li tista’ tkun direttament rilevanti, skont id-daqs u t-tipi ta’ impjant 
tas-CHP mixtrija, tinkludi d-Direttiva dwar il-Prevenzjoni u l-Kontroll Integrati tat-Tniġġis 
(IPPC), id-Direttiva dwar Impjanti Kbar tal-Kombustjoni u d-Direttiva dwar l-Inċinerazzjoni 
ta’ Skart; madankollu tista’ tkun applikabbli anki leġiżlazzjoni jew direttivi oħrajn, 
jiddependi miċ-ċirkustanzi u mil-lokalità speċifiċi. 

 
6. L-awtorità kontraenti għandha tiżgura ruħha li l-impatti tal-istorbju mill-impjant tas-CHP 

jittieħdu inkunsiderazzjoni, fejn ikun applikabbli, u li jiġi ssodisfat kwalunkwe standard 
lokali.  

 
7. Eżempji ta’ provi li jistgħu jkunu aċċettabbli jinkludu rapporti dwar testijiet, rapporti/fajls 

jew speċifikazzjonijiet tekniċi. 
 

 
4. Kunsiderazzjonijiet ta’ Spejjeż  
 
L-investiment inizjali fis-CHP jista’ jkun sinifikanti u l-irkupru tal-ispejjeż jista’ jieħu numru ta’ 
snin. Għalhekk, sabiex ikunu ffrankati kemm jista’ jkun spejjeż li jirriżultaw miż-żieda fl-
effiċjenza miksuba permezz tal-użu kemm tal-elettriku kif ukoll tas-sħana ġġenerati, jeħtieġ li 
l-fattibbiltà tal-impjant tas-CHP tiġi vvalutata b’mod sħiħ. Sabiex tkun ipparagunata l-ispiża 
tas-CHP fir-rigward ta' għażliet ta’ teknoloġija oħrajn, huwa importanti li jiġu kkunsidrati l-
ispejjeż kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tas-CHP u tal-għażliet alternattivi. Dan għandu jinkludi mhux 
biss l-ispejjeż tal-investiment, imma anki l-ispejjeż operattivi, dawk tal-manutenzjoni kif ukoll l-
ispejjeż taż-żarmar/tar-rimi.  
 
Il-vijabbiltà ekonomika ta’ impjant tas-CHP tiddependi mid-domanda għas-sħana u għall-
elettriku. Dawn iż-żewġ fatturi jridu jiġu vvalutati b’mod preċiż meta tiġi mistħarrġa l-fattibbiltà 
ta’ skema tas-CHP sabiex ikun żgurat li d-daqs magħżul tal-impjant ikun korrett u b’hekk tkun 
żgurata vijabbiltà tul perjodu twil ta’ żmien. Fejn jintgħażel daqs mhux korrett għall-impjant, 
pereżempju fejn ma tintużax is-sħana kollha, il-vijabbiltà ekonomika tal-iskema tas-CHP tiġi 
affetwata negattivament. 
 
L-ispejjeż operattivi prinċipali għas-CHP jsiru għall-karburant użat; għaldaqstant, il-benefiċċji 
fl-infiq tul perjodu itwal ta’ żmien tal-impjant jiġu influwenzati ferm mill-prezz tal-karburant, 
pereżempju tal-gass, li għadu t-tip predominanti ta’ karburant li jintuża fis-CHP. Dan huwa 
importanti meta jiġi stabbilit kuntratt għall-provvista tal-karburant u għandhom jittieħdu 
partikolarment inkunsiderazzjoni ż-żidiet futuri sabiex ikun żgurat li l-impjant tas-CHP jibqa’ 
ekonomikament vijabbli tul perjodu itwal ta’ żmien. 
 

                                                 
8  Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi linji ta’ gwida dettaljati għall-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-Anness II tad-
Direttiva 2004/8/KE. 
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L-ispejjeż tal-manutenzjoni jistgħu wkoll jitqiesu bħala spejjeż importanti u jiddependu mid-
daqs u mit-tip ta’ impjant. Huwa importanti li dawn jittieħdu inkunsiderazzjoni peress li l-
impjant tas-CHP jeħtieġ li jinżamm f’kundizzjoni tajba skont l-istruzzjonijiet tal-fornitur sabiex 
ikun żgurat li jinżamm rendiment effettiv. Jekk l-impjant ma joperax fuq il-livell ottimali tiegħu, 
il-benefiċċji l-oħra jiġu affetwati, pereżempju t-tfaddil [l-iffrankar] tal-enerġija primarja.  
 
Sabiex jiġu ffrankati kemm jista’ jkun flus b’relazzjoni għall-investiment kapitali inizjali, il-
ħinijiet tat-tħaddim (u s-sigħat ekwivalenti ta’ tħaddim b’tagħbija sħiħa) għandhom ikunu 
kemm jista’ jkun twal; għaldaqstant, l-għażla tad-daqs hija importanti9. Jekk l-impjant ma jkunx 
qed jaħdem, dan inaqqas l-iffrankar potenzjali. Manutenzjoni effettiva tiżgura wkoll li 
kwalunkwe perjodu ta’ inattività, speċjalment minħabba ħsarat, jiġi minimizzat. 
 
Pereżempju, hemm numru ta’ impjanti tas-CHP fir-Renju Unit fejn intwera li ġew iffrankati 
ammonti sinfikanti ta’ spejjeż. Dawn kienu jinvolvu firxa ta’ daqsijiet differenti u ntużaw 
f’varjetà ta’ bini differenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 1: Sommarju tal-impjanti tas-CHP u tal-ispejjeż iffrankati10 
 

Name Application / Use Date 
Installed 

Engine Size Savings per 
year11 

Payback 
Period / snin 

L-Università ta’ York  Bini fil-kampus 1995 magna ta’ 
1030 kWe  

€187,500  4  

Il-Borough ta’ Enfield 
f’Londra 

Southbury Leisure 
Centre (ċentru ta’ ħin 
ħieles f’Southbury) 

2002 mikroturbina 
ta’ 80 kWe  

€15,000 
(proġettati) 

6 (proġettati) 

L-Isptar 
Freeman, 
Newcastle 

Sptar ta’ servizzi 
akuti (perjodi qosra 
ta’ trattament għal 
mard gravi) 

1997 magni li 
jaqbdu bi 
xrara (spark 
ignition) 2 x 
1.35 MWe  

€337,500 M/A 

Il-Kunsill tal-
Belt ta’ 
Southampton  

Bini pubbliku u 
kummerċjali kbir 
differenti – jaqa’ taħt 
l-intestatura 
komunitarja 

1998 magna ta’ 5.7 
MWe  

€312,500 
11,000 tunnellata 
ta’ CO2  

M/A 

  
 
Minbarra dawn l-eżempji fir-Renju Unit, COGEN ipprovdiet dettalji ta’ xi proġetti fuq skala 
iżgħar. Dawn ukoll juru l-iffrankar li jista’ jsir u ż-żminijiet għall-irkupru tal-ispejjeż12. 
 

Name Application / Use Date 
Installed 

Engine Size Savings per 
year13 

Payback 
Period / snin 

Vlagtwedde 
(NL) 
 

Imkejjen għal 
għajxien u għal 
xogħol 

2008 
 

5.5 kWe 
 

tnaqqis fl-
ispejjeż ta’ 
€3700  

Żmien għall-
irkupru tal-
ispejjeż 4 snin 

                                                 
9  Combined Heat and Power for Buildings: Selecting, installing and operating CHP in buildings – a guide for building 
service engineers [Sħana u Enerġija Kkombinati għall-Bini: Is-selezzjoni, l-installazzjoni u t-tħaddim tas-CHP fil-bni – gwida għall-
inġinera tas-servizzi tal-bini] (http://files.harc.edu/Sites/GulfCoastCHP/ProjectDevelopment/UKGoodPracticeGuide.pdf) 
10  http://www.lboro.ac.uk/service/estates/pages/downloads/GPG388.pdf 
11  Il-flus iffrankati ġew ikkonvertiti minn Liri Sterlini għal Euro billi ntużat rata tal-kambju ta’ € 1.25 għal £1 
12  http://www.miniwkk.info/referenties/ 
13  Il-flus iffrankati ġew ikkonvertiti minn Liri Sterlini għal Euro billi ntużat rata tal-kambju ta’ € 1.25 għal £1 
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L-ajurport ta’ 
Schiphol  
 

Il-Lukanda Ibis  
 

2007 
 

130 kWe 
 

tnaqqis fl-
ispejjeż ta’ 
€75,000  

Żmien għall-
irkupru tal-
ispejjeż <3 
snin 

 
 
 

5. Il-leġiżlazzjoni tal-UE u s-sorsi ta’ informazzjoni rilevanti 
 

5.1. Il-leġiżlazzjoni tal-UE 
 
• Id-Direttiva 2004/8/KE fuq il-promozzjoni ta’ kogenerazzjoni bbażata fuq id-domanda 

għal sħana utli fis-suq intern [tal]-enerġija, li temenda d-Direttiva 92/42/KEE 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:12:03:32004L0008:MT:PDF   

 
• 2007/74/KE: Rettifika għad-Deċiżjoni tal- 21 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-valuri 

armonizzati ta’ referenza għall-effiċjenza għal produzzjoni separata ta’ elettriċità u ta’ 
sħana bl-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076M:0512:0517:MT:PDF 
 

• 2008/952/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Novembru 2008 li tistabbilixxi linji 
ta’ gwida dettaljati għall-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-Anness II tad-Direttiva 
2004/8/KE  

 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0055:0061:MT:PDF 
 

• Direttiva 2010/31/UE dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (EPBD) 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:MT:PDF 
 

• Id-Direttiva 2003/54/KE dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam [tal]-elettriku 
u li tħassar id-Direttiva 96/92/KE 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:12:02:32003L0054:MT:PDF 

 
• Direttiva 2009/72/KE dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku u li 

temenda d-Direttiva 2003/54/KE  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:MT:PDF 
 

• Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:MT:PDF  
 

• Direttiva 2008/1/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġiż (Verżjoni 
kodifikata) 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:024:0008:0029:MT:PDF 
 

• Id-Direttiva [67/548/KEE] dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar ta’ sustanzi 
perikolużi  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:P:1967:196:0001:3:MT:HTML  
 

• Ir-Regolament CLP (KE) Nru 1272/2008 
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http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:MT:PDF 
 

• Direttiva 2006/32/KE dwar effiċjenza fl-użu finali [tal]-enerġija u dwar servizzi ta' 
enerġija 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0085:MT:PDF 
 

• Riżoluzzjoni dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar strateġija 
Komunitarja sabiex ikunu promossi s-sħana u l-enerġija kkombinati (CHP) u sabiex 
jitneħħew l-ostakli għall-iżvilupp tagħhom [traduzzjoni mhux uffiċjali] (COM(97)0514 - 
C4-0596/97) 
http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=CALDOC&TPV=DEF&FILE=980515&S
DOCTA=7&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=7&Type_Doc=FIRST&LANGUE=EN 
 

• Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill Ewropew u lill-Parlament Ewropew - 
Politika dwar l-enerġija għall-Ewropa (COM(2007)1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0001:FIN:MT:PDF 

 
• Direttiva 2009/125/KE li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn 

għal prodotti relatati mal-enerġija:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:MT:PDF 

 
5.2. L-ekotikketti u sorsi oħrajn ta’ kriterji 
 

• L-Anġlu Blu – Small-Scale Gas-Fired Cogeneration Modules (Moduli ta’ 
Koġenerazzjoni li jaħdmu bil-gass fuq skala żgħira) RAL-UZ 108 
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-108.pdf  

 
• L-Anġlu Blu – Small-Scale Liquid-Fired Cogeneration Modules (Moduli ta’ 

Koġenerazzjoni li jaħdmu bil-likwidi fuq skala żgħira) RAL-UZ 109 
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-108.pdf 

 
• L-Iskema CHPQA (Assigurazzjoni tal-Kwalità għas-Saħħa u l-Enerġija Kkombinati) 

tar-Renju Unit 
http://www.chpqa.com/ 

 


