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Insulazzjoni termali –  
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 tal-insulazzjoni 
termali. Ir-Rapport ta’ Sfond anness 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 għall-prodott 
inkwistjoni. Huma maħsuba sabiex jintużaw bi sforz ta’ verifika addizzjonali minimu jew 
b’żidiet minimi fl-ispejjeż.  

• Il-kriterji komprensivi huma għal dawk l-akkwirenti 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 tiġi 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, skont il-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 
 
Għall-fini tad-definizzjoni ta’ dawn il-kriterji tal-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku, l-insulazzjoni 
termali hija ddefinita bħala materjal li jintuża sabiex il-bini jinżamm iktar kiesaħ fis-sajf u iktar 
sħun fix-xitwa billi jitnaqqas il-fluss tas-sħana mis-superfiċji esterni tal-bini1. Hija għandha sitt 
applikazzjonijiet prinċipali, li huma ddefiniti f’iktar dettall fir-Rapport ta’ Sfond marbut ma’ din l-
Iskeda tal-Prodott:  
 

1. Insulazzjoni ta’ ħajt magħmul minn żewġ ħitan (ħajt dobblu) bi spazju bejniethom 
(cavity wall). 

2. Insulazzjoni ta’ ħajt solidu. 
3. Insulazzjoni ta’ raff. 
4. Insulazzjoni ta’ art. 
5. Insulazzjoni ta’ saqaf. 
6. Insulazzjoni għal pajpijiet u għal kanali. 

 
L-ekotikketti eżistenti għandhom it-tendenza li jiddefinixxu l-prodotti tal-insulazzjoni skont il-
materjal li jkunu magħmulin minnu. Hemm erba’ kategoriji prinċipali ta’ materjal: 
 

• Fibra minerali inorganika. 
• Derivat minn karburant organiku. 
• Derivat minn pjanti/annimali organiċi. 
• Oħra. 

 
L-ekotikketti eżistenti bħalissa ma jkoprux l-insulazzjoni għall-pajpijiet u għall-kanali jew għall-
prodotti tal-insulazzjoni tat-tip ta’ fojl. Bħala tali, il-kriterji elenkati f’dan id-dokument japplikaw 
biss għall-materjali li jaqgħu fil-kategoriji 1-5 ta’ iktar ’il fuq. 
 
Il-parti l-kbira tal-prodotti tal-insulazzjoni termali huma koperti mid-Direttiva dwar il-Prodotti 
għall-Bini (DPB;ara t-Taqsima 6.2), huma ddefiniti fi standards Ewropej armonizzati u jiġu 
vvalutati bil-metodi tat-testijiet indikati f’dawn l-istandards. Il-prodotti għall-bini koperti mid-
DPB għandu jkollhom il-marka CE. L-immarkar CE huwa akkumpanjat minn informazzjoni 
teknika speċifika dwar ir-rendiment speċifiku ta’ dawn il-prodotti. 

 
2. Impatti Ambjentali Prinċipali 
 
Matul iċ-ċiklu ta’ ħajja tal-insulazzjoni termali, il-materjali perikolużi huma impatt ambjentali 
prinċipali, speċjalment fil-kompożizzjoni kimika tal-aġenti ta' espansjoni. Dan jista’ jkollu 
impatt fuq il-kwalità tal-arja u tal-ilma, kif ukoll fuq saħħet il-bniedem, b’bosta mis-sustanzi 
jkunu identifikati bħala karċinoġeniċi jew irritanti għal dawk bi problemi respiratorji. Il-
proprjetajiet perikolużi ta’ dawn is-sustanzi jagħmlu bosta minnhom mhux adatti għal miżbla 
f’siti mhux perikolużi. Uħud jistgħu jiġu riċiklati biex b’hekk inaqqsu l-impatt fuq l-ambjent.  
 
Il-konsum tal-enerġija huwa impatt prinċipali ieħor, speċjalment waqt il-manifattura u t-
trasport. Madankollu, it-tnaqqis fl-użu tal-enerġija fil-bini, billi tintgħażel insulazzjoni ferm 
effiċjenti, b’reżistenza termali tajba hija ta’ importanza vitali u trid tkun l-ewwel 
kunsiderazzjoni. Dan għandu jnaqqas il-konsum tal-enerġija fil-fażi tal-użu billi jnaqqas il-
ħtieġa għal karburant għat-tisħin tal-ispazju, billi tiġi bbilanċjata l-enerġija inkorporata 
(embodied energy) fil-materjali tal-insulazzjoni. Ladarba tkun ġiet deċiża r-reżistenza termali 
mixtieqa, ikun għad hemm lok biex jiġu kkunsidrati l-impatti ambjentali tad-diversi materjali ta’ 
insulazzjoni li jissodisfaw dak ir-rekwiżit prinċipali. Huwa f’dak l-istadju li l-impatti miġbura fil-
qosor fid-disinn skematiku ta’ hawn taħt għandhom jiġu kkunsidrati.  

                                                 
1 Allen, E. (1999) Fundamentals of Building Construction Materials and Methods [Prinċipji fundamentali tal-materjali u tal-metodi għall-
kostruzzjoni tal-bini]. 3rd ed. John Wiley & Sons. 
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Impatti Ambjentali Prinċipali  Approċċ tal-APE 

 
• Il-konsum tal-enerġija, 

speċjalment fil-manifattura u 
fit-trasport. 

• Il-konsum tal-enerġija fil-bini 
minħabba insulazzjoni inqas 
effiċjenti. 

• It-tniġġis tal-arja, tal-art u tal-
ilma minħabba l-użu ta’ 
materjali perikolużi, eż. aġenti 
ta' espansjoni (blowing 
agents). 

• L-użu/estrazzjoni ta’ materja 
prima.  

• Il-produzzjoni ta’ skart 
perikoluż. 

• Il-ġenerazzjoni ta’ materjal ta’ 
skart, inkluż l-iskart perikoluż u 
l-imballaġġ u r-rimi tiegħu.  

  
• Tinxtara l-iktar insulazzjoni 

effiċjenti fl-użu tal-enerġija.  
• Tinxtara insulazzjoni adatta 

għal sitwazzjoni sabiex ikun 
żgurat benefiċċju massimu. 

• Tinxtara insulazzjoni li 
tirrestrinġi l-użu ta’ materjali 
perikolużi. 

• Tkun promossa l-
manutenzjoni effettiva tal-
insulazzjoni sabiex ikun estiż 
it-terminu utli tagħha. 

• Tiġi promossa l-ġestjoni ta’ 
meta l-insulazzjoni ma tibqax 
tintuża iktar, eż. skemi ta’ 
teħid lura/użu mill-ġdid/ 
riċiklaġġ. 

• Jinxtraw prodotti maħsuba 
sabiex jiġu żarmati u riċiklati 
faċilment. 

• Jiġi promoss l-użu ta’ 
materjali tajbin mil-lat 
ambjentali. 

• Jiġi promoss l-użu ta’ 
materjali riċiklati fl-
insulazzjoni u fl-imballaġġ, 
jew direttament jew fil-każ tal-
imballaġġ permezz ta’ 
parteċipazzjoni fi skema ta’ 
riċiklaġġ akkreditata. 

 
Jekk jogħġbok innota li l-ordni tal-impatti mhux bilfors ifisser l-ordni ta’ kemm ikunu importanti. 
 
3. Il-Kriterji tal-APE għall-Insulazzjoni Termali 
 

3.1. Il-Kriterji Prinċipali tal-APE għall-Insulazzjoni Termali 
 
SUĠĠETT 
 

Ix-xiri ta’ prodotti ta’ insulazzjoni termali effiċjenti fl-użu tal-enerġija u tajbin mil-lat ambjentali.  

 

 
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI  
 

1. Fuq il-bażi tar-rendiment tal-bini mitlub fil-qafas tal-EPBD, il-konduttività termali tal-
prodott tal-insulazzjoni termali trid ikun inqas minn 0.044W/mK. 

 
Verifika: Fejn il-kriterji elenkati għal prodott ikunu inklużi fi standard armonizzat Ewropew 
rilevanti, skont id-Direttiva dwar il-Prodotti għall-Bini (89/106/KEE), għal immarkar CE, il-
fornitur irid jipprovdi l-informazzjoni li takkumpanja l-immarkar CE mitlub sabiex juri 
konformità mal-kriterji elenkati. 

  
Fejn il-kriterji elenkati għal prodott ma jkunux inklużi fl-informazzjoni li takkumpanja l-
immarkar CE skont id-Direttiva dwar il-Prodotti għall-Bini (89/106/KEE), il-prodotti li 
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jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti u li jissodisfaw il-kriterji elenkati għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala li huma konformi. Għandhom jiġu aċċettati anki mezzi ta’ prova xierqa 
oħrajn jew dikjarazzjoni ffirmata 
 

2. Il-prodott ma għandu jirrilaxxa jew inixxi l-ebda sustanza ’il fuq mill-valuri ta’ limitu 
eżistenti ffissati fir-regolamenti li ġejjin:  

 
a) Is-sustanzi rregolati fl-UE permezz tar-Regolament 842/2006/KE dwar gassijiet 

fluworinati. 
b) Kwalunkwe sustanza jew preparazzjoni li hija kklassifikata skont id-Direttivi 

1999/45/KE u 67/548/KEE bħala karċinoġenika (R40, R45, R49), li tagħmel ħsara 
lis-sistema riproduttiva (R60, R61, R62, R63), mutaġenika (R46, R68), tossika 
(R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), allerġenika meta tittieħed ’il ġewwa man-
nifs (R42), li tikkawża dannu ġenetiku li jista’ jintiret (R46), li tista’ tkun ta’ periklu 
għaliex tikkawża dannu serju lis-saħħa permezz ta’ espożizzjoni mtawla (R48), li 
tagħti lok għall-possibbiltà ta’ riskji ta’ effetti irriversibbli (R68) ma għandhiex tiġi 
rilaxxata. 

c) - Kwalunkwe sustanza jew preparazzjoni li hija kklassifikata skont ir-Regolament 
CLP (KE) 1272/20082 bħala karċinoġenika (H350-351), li tagħmel ħsara lis-
sistema riproduttiva (H360-361), mutaġenika (H340-341), tossika (H300- H301, 
H310-H311, H330-H331, H411), allerġenika meta tittieħed ’il ġewwa man-nifs 
(H334), li tikkawża dannu ġenetiku li jista’ jintiret (H340), li tista’ tkun ta’ periklu 
għaliex tikkawża dannu serju lis-saħħa permezz ta’ espożizzjoni mtawla (H372-
373), li tagħti lok għall-possibbiltà ta’ riskji ta’ effetti irriversibbli (H371) ma 
għandhiex tiġi rilaxxata. 

 
Verifika: L-offerent irid jipprovdi prova xierqa li dan il-kriterju ġie ssodisfat. 
 

 
KRITERJI TA’ GĦOTJA 
Għandhom jingħataw punti addizzjonali għal: 

1. Il-materjali b’bażi ta’ njam (eż. sufra, ċelluloża) użati fil-manifattura tal-insulazzjoni 
termali li ġejjin minn foresti li huma ġestiti b’mod sostenibbli sabiex ikunu implimentati 
l-prinċipji u l-miżuri li għandhom l-għan li jiżguraw ġestjoni sostenibbli u legali tal-
foresti, sakemm dawn il-kriterji jikkaratterizzaw u jkunu rilevanti għall-prodott. Fl-
Ewropa, dawn il-prinċipji u dawn il-miżuri għandhom mill-inqas jikkorrispondu għal 
dawk tal-Linji Gwida Pan-Ewropej għal-Livell Operazzjonali għall-Ġestjoni Sostenibbli 
tal-Foresti, kif approvati mill-Konferenza Ministerjali dwar il-Protezzjoni tal-Foresti fl-
Ewropa ta’ Lisbona (fit-2-4 ta’ Ġunju 1998). Barra mill-Ewropa, dawn għandhom mill-
inqas jikkorrispondu għall-Prinċipji tal-UNCED għall-Foresti (Rio de Janeiro, Ġunju 
1992) u, fejn ikun applikabbli, għall-kriterji jew għal-linji gwida għall-ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti kif ġew adottati skont l-inizjattivi internazzjonali u reġjonali 
rispettivi (l-ITTO, il-Proċess ta’ Montreal, il-Proċess ta’ Tarapoto, l-Inizjattiva tal-
UNEP/FAO għaż-Żona Niexfa tal-Afrika). 

 
Verifika: L-oriġini sostenibbli u legali tal-fibri tal-injam ippreparat/injam tista’ tintwera billi 
tiġi stabbilita sistema ta’ traċċar tal-katina ta’ kustodja. Dawn is-sistemi volontarji jistgħu 
jkunu ċċertifikati minn parti terza, ta’ spiss bħala parti minn sistema ta’ ġestjoni tal-
ISO 9000 u/jew tal-ISO 14000 jew tal-EMAS. 
 
Bħala prova ta’ konformità, għandhom jiġu aċċettati anki ċertifikati tal-katina ta’ kustodja 
għall-fibri tal-injam ippreparat/injam iċċertifikati bħala FSC[2], PEFC[3] jew kwalunkwe 
mezz ta’ prova ekwivalenti ieħor. Jekk il-fibra tal-injam ippreparat/injam tkun ġejja minn 

                                                 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:mt:PDF, p. 1352 
[2]FSC (Kunsill tal-Amministrazzjoni Forestali): http://www.fsc.org/en   
[3] PEFC (Programm għall-Approvazzjoni taċ-Ċertifikazzjoni Forestali): http://www.pefc.org/internet/html   
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pajjiż li ffirma Ftehim ta’ Sħubija Volontarja (VPA) mal-UE, il-liċenzja tal-FLEGT tista’ 
sservi bħala prova ta’ legalità[4]. 
Mezzi oħrajn ta’ prova li għandhom jiġu aċċettati jinkludu ċertifikat tas-CITES rilevanti u 
validu jew mezzi oħrajn ekwivalenti u verifikabbli bħall-applikazzjoni ta’ sistema ta’ 
“diliġenza dovuta”. Għall-materjal verġni mhux iċċertifikat, l-offerenti għandhom jindikaw 
it-tipi (l-ispeċijiet), il-kwantitajiet u l-oriġini tal-fibri tal-injam ippreparat/injam flimkien ma’ 
dikjarazzjoni tal-legalità tagħhom. Bħala tali, il-fibri tal-injam ippreparat/injam għandhom 
ikunu jistgħu jiġu ttraċċati matul il-katina kollha tal-produzzjoni mill-foresta sal-prodott. 

 

 
KLAWŻOLI TA’ EŻEKUZZJONI TAL-KUNTRATT 
 

1. L-offerent irid jipprovdi informazzjoni dwar:  
 

• Il-manifattur u d-data tal-manifattura/in-numru tal-lott 
• Il-valuri R (tar-riskji) tal-prodott u l-frażijiet H (tal-perikli) rispettivi fi żmien il-

manifattura. 
• Il-materjal li minnu huwa manifatturat il-prodott. 
• Il-piż u l-ħxuna. 
• Il-perċentwali tal-materjal riċiklat3: għall-materjali, il-perċentwali ta’ kull materjal 

trid tkun ittikkettata b’mod ċar skont il-massa u l-volum. 
• Iż-żmien massimu għall-ħżin jew id-data sa meta jista’ jiġi installat. 
• Iż-żmien wara l-installazzjoni meta l-prodott jkun reġa’ ħxien għall-ħxuna nominali 

tiegħu. 
• L-istruzzjonijiet għat-trasport u għall-installazzjoni. 
• L-istruzzjonijiet bil-miktub għall-ħżin. 

 
Verifika: Fejn il-kriterji elenkati għal prodott ikunu inklużi fi standard armonizzat Ewropew 
rilevanti, skont id-Direttiva dwar il-Prodotti għall-Bini (89/106/KEE), għal immarkar CE, il-
fornitur irid jipprovdi l-informazzjoni li takkumpanja l-immarkar CE mitlub sabiex juri 
konformità mal-kriterji elenkati. 

  
Fejn il-kriterji elenkati għal prodott ma jkunux inklużi fl-informazzjoni li takkumpanja l-
immarkar CE skont id-Direttiva dwar il-Prodotti għall-Bini (89/106/KEE), il-prodotti li 
jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti u li jissodisfaw il-kriterji elenkati għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala li huma konformi. Għandhom jiġu aċċettati anki mezzi ta’ prova xierqa 
oħrajn jew dikjarazzjoni ffirmata 

 

 

                                                                                                                                         
[4] Il-pjan ta’ azzjoni għall-FLEGT (Infurzar tal-Liġi tal-Foresti, Governanza u Kummerċ) kien adottat mill-UE fl-2003. Il-Pjan ta’ Azzjoni 
jiddeskrivi fil-qosor sensiela ta’ miżuri sabiex ikun indirizzat il-qtugħ tas-siġar illegali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Il-Pjan jiddefinixxi 
sistema ta’ ħruġ ta’ liċenzji għall-injam ippreparat sabiex tkun iggarantita l-legalità tal-prodotti tal-injam importati. Sabiex tinkiseb il-liċenzja, 
iridu jiġu ffirmati Ftehimiet ta’ Sħubija Volontarja (VPA) bejn il-pajjiżi li jipproduċu l-injam ippreparat u l-UE. Il-prodotti tal-injam 
ippreparat, li jkunu ġew prodotti legalment fil-pajjiżi sħab fil-VPA, għandhom jingħataw liċenzja għal-legalità tal-produzzjoni; iktar 
informazzjoni minn fuq: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
3 Qed tintuża d-definizzjoni ta’ kontenut riċiklat tal-ISO 14021. 
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3.2. Il-Kriterji Komprensivi tal-APE għall-Insulazzjoni Termali 
 
SUĠĠETT 
 

Ix-xiri ta’ prodotti ta’ insulazzjoni termali effiċjenti fl-użu tal-enerġija u tajbin mil-lat ambjentali.  

 
 
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
 

1. Fuq il-bażi tar-rendiment tal-bini mitlub fil-qafas tal-EPBD, il-konduttività termali tal-
prodott tal-insulazzjoni termali trid ikun inqas minn 0.044W/mK. 

 
Verifika: Fejn il-kriterji elenkati għal prodott ikunu inklużi fi standard armonizzat Ewropew 
rilevanti, skont id-Direttiva dwar il-Prodotti għall-Bini (89/106/KEE), għal immarkar CE, il-
fornitur irid jipprovdi l-informazzjoni li takkumpanja l-immarkar CE mitlub sabiex juri 
konformità mal-kriterji elenkati. 

  
Fejn il-kriterji elenkati għal prodott ma jkunux inklużi fl-informazzjoni li takkumpanja l-
immarkar CE skont id-Direttiva dwar il-Prodotti għall-Bini (89/106/KEE), il-prodotti li 
jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti u li jissodisfaw il-kriterji elenkati għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala li huma konformi. Għandhom jiġu aċċettati anki mezzi ta’ prova xierqa 
oħrajn jew dikjarazzjoni ffirmata 

 
1. Il-prodott ma għandu jirrilaxxa jew inixxi l-ebda sustanza ’il fuq mill-valuri ta’ limitu 

eżistenti ffissati fir-regolamenti li ġejjin: 
 

a) Is-sustanzi rregolati fl-UE permezz tar-Regolament 842/2006/KE dwar gassijiet 
fluworinati. 

b) Kwalunkwe sustanza jew preparazzjoni li hija kklassifikata skont id-
Direttivi 1999/45/KE u 67/548/KEE bħala karċinoġenika (R40, R45, R49), li 
tagħmel ħsara lis-sistema riproduttiva (R60, R61, R62, R63), mutaġenika (R46, 
R68), tossika (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), allerġenika meta tittieħed ’il 
ġewwa man-nifs (R42), li tikkawża dannu ġenetiku li jista’ jintiret (R46), li tista’ 
tkun ta’ periklu għaliex tikkawża dannu serju lis-saħħa permezz ta’ espożizzjoni 
mtawla (R48), li tagħti lok għall-possibbiltà ta’ riskji ta’ effetti irriversibbli (R68), li 
tagħmel ħsara meta tittieħed ’il ġewwa bin-nifs (R20), li tagħmel ħsara meta tidħol 
f’kuntatt mal-ġilda (R21) ma għandhiex tiġi rilaxxata. 

c) Kwalunkwe sustanza jew preparazzjoni li hija kklassifikata skont ir-Regolament 
CLP (KE) 1272/20084 bħala karċinoġenika (H350-351), li tagħmel ħsara lis-
sistema riproduttiva (H360-361), mutaġenika (H340-341), tossika (H300- H301, 
H310-H311, H330-H331, H411), allerġenika meta tittieħed ’il ġewwa man-nifs 
(H334), li tikkawża dannu ġenetiku li jista’ jintiret (H340), li tista’ tkun ta’ periklu 
għaliex tikkawża dannu serju lis-saħħa permezz ta’ espożizzjoni mtawla (H372-
373), li tagħti lok għall-possibbiltà ta’ riskji ta’ effetti irriversibbli (H371) ma 
għandhiex tiġi rilaxxata. 

 
Verifika: L-offerent irid jipprovdi prova xierqa li dan il-kriterju ġie ssodisfat. 
 
 

KRITERJI TA’ GĦOTJA 
Għandhom jingħataw punti addizzjonali għal: 

1. Il-materjali b’bażi ta’ njam (eż. sufra, ċelluloża) użati fil-manifattura tal-insulazzjoni 
termali li ġejjin minn foresti li huma ġestiti b’mod sostenibbli sabiex ikunu implimentati 
l-prinċipji u l-miżuri li għandhom l-għan li jiżguraw ġestjoni sostenibbli u legali tal-
foresti, sakemm dawn il-kriterji jikkaratterizzaw u jkunu rilevanti għall-prodott. Fl-
Ewropa, dawn il-prinċipji u dawn il-miżuri għandhom mill-inqas jikkorrispondu għal 

                                                 
4  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:mt:PDF, p. 1352 



Thermal Insulation Product Sheet 

7 of 13 

dawk tal-Linji Gwida Pan-Ewropej għal-Livell Operazzjonali għall-Ġestjoni Sostenibbli 
tal-Foresti, kif approvati mill-Konferenza Ministerjali dwar il-Protezzjoni tal-Foresti fl-
Ewropa ta’ Lisbona (fit-2-4 ta’ Ġunju 1998). Barra mill-Ewropa, dawn għandhom mill-
inqas jikkorrispondu għall-Prinċipji tal-UNCED għall-Foresti (Rio de Janeiro, Ġunju 
1992) u, fejn ikun applikabbli, għall-kriterji jew għal-linji gwida għall-ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti kif ġew adottati skont l-inizjattivi internazzjonali u reġjonali 
rispettivi (l-ITTO, il-Proċess ta’ Montreal, il-Proċess ta’ Tarapoto, l-Inizjattiva tal-
UNEP/FAO għaż-Żona Niexfa tal-Afrika). 

 
Verifika: L-oriġini sostenibbli u legali tal-fibri tal-injam ippreparat/injam tista’ tintwera billi 
tiġi stabbilita sistema ta’ traċċar tal-katina ta’ kustodja. Dawn is-sistemi volontarji jistgħu 
jkunu ċċertifikati minn parti terza, ta’ spiss bħala parti minn sistema ta’ ġestjoni tal-
ISO 9000 u/jew tal-ISO 14000 jew tal-EMAS. 
 
Bħala prova ta’ konformità, għandhom jiġu aċċettati anki ċertifikati tal-katina ta’ kustodja 
għall-fibri tal-injam ippreparat/injam iċċertifikati bħala FSC[2], PEFC[3] jew kwalunkwe 
mezz ta’ prova ekwivalenti ieħor. Jekk il-fibra tal-injam ippreparat/injam tkun ġejja minn 
pajjiż li ffirma Ftehim ta’ Sħubija Volontarja (VPA) mal-UE, il-liċenzja tal-FLEGT tista’ 
sservi bħala prova ta’ legalità[4]. 
Mezzi oħrajn ta’ prova li għandhom jiġu aċċettati jinkludu ċertifikat tas-CITES rilevanti u 
validu jew mezzi oħrajn ekwivalenti u verifikabbli bħall-applikazzjoni ta’ sistema ta’ 
“diliġenza dovuta”. Għall-materjal verġni mhux iċċertifikat, l-offerenti għandhom jindikaw 
it-tipi (l-ispeċijiet), il-kwantitajiet u l-oriġini tal-fibri tal-injam ippreparat/injam flimkien ma’ 
dikjarazzjoni tal-legalità tagħhom. Bħala tali, il-fibri tal-injam ippreparat/injam għandhom 
ikunu jistgħu jiġu ttraċċati matul il-katina kollha tal-produzzjoni mill-foresta sal-prodott. 

 

2. F’każijiet fejn l-APE jinkludi l-installazzjoni ta’ prodott, l-installaturi għandhom 
jipprovdu garanzija minima ta’ 20 sena. F’każijiet fejn l-APE qed ikopri biss ix-xiri tal-
prodotti (mingħajr ix-xogħol tal-installazzjoni; jiġifieri x-xiri ta’ prodotti “fl-istokk”), il-
manifattur għandu jipprovdi garanzija minima ta’ 20 sena għall-prodott sakemm ikun 
ġie installat skont il-gwida teknika tiegħu. 

 
Verifika: L-offerent irid jipprovdi prova xierqa li dan il-kriterju ġie ssodisfat. 
 

3. Għandhom jingħataw punti addizzjonali fi proporzjon għall-perċentwali ta’ kontenut 
riċiklat5 fi ħdan il-prodott tal-insulazzjoni meta jiġu pparagunati l-istess materjali, 
filwaqt li ma jikkawżax żieda fil-ħxuna tal-materjal li għandu jipprovdi l-istess livell ta’ 
insulazzjoni. L-użu ta’ prodotti b’kontenut riċiklat lanqas ma għandu jqiegħed f’periklu 
l-funzjoni jew il-proprjetajiet termali tal-prodott tal-insulazzjoni (u lanqas l-ammont ta’ 
materjali meħtieġa għall-bini kollu).  

 
Verifika: L-offerent irid jipprovdi prova xierqa li dan il-kriterju ġie ssodisfat. Tista’ tinstab 
gwida dwar il-livelli xierqa ta’ kontenut riċiklat minn fuq 
http://www.wrap.org.uk/downloads/Standard_table-June_081.f405764b.5001.pdf 

 
4. Għandhom jingħataw punti addizzjonali lill-prodotti tal-insulazzjoni li jużaw aġenti ta' 

                                                                                                                                         
[2]  FSC (Kunsill tal-Amministrazzjoni Forestali): http://www.fsc.org/en   
[3]   PEFC (Programm għall-Approvazzjoni taċ-Ċertifikazzjoni Forestali): http://www.pefc.org/internet/html   
[4]  Il-pjan ta’ azzjoni għall-FLEGT (Infurzar tal-Liġi tal-Foresti, Governanza u Kummerċ) kien adottat mill-UE fl-2003. Il-Pjan ta’ Azzjoni 
jiddeskrivi fil-qosor sensiela ta’ miżuri sabiex ikun indirizzat il-qtugħ tas-siġar illegali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Il-Pjan jiddefinixxi sistema ta’ 
ħruġ ta’ liċenzji għall-injam ippreparat sabiex tkun iggarantita l-legalità tal-prodotti tal-injam importati. Sabiex tinkiseb il-liċenzja, iridu jiġu 
ffirmati Ftehimiet ta’ Sħubija Volontarja (VPA) bejn il-pajjiżi li jipproduċu l-injam ippreparat u l-UE. Il-prodotti tal-injam ippreparat, li jkunu 
ġew prodotti legalment fil-pajjiżi sħab fil-VPA, għandhom jingħataw liċenzja għal-legalità tal-produzzjoni; iktar informazzjoni minn fuq: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
5 Qed tintuża d-definizzjoni ta’ kontenut riċiklat tal-ISO 14021: il-proporzjon, skont il-massa, tal-materjal riċiklat fi prodott. Il-materjali ta’ 
qabel il-konsumatur u ta’ wara l-konsumatur biss għandhom jiġu kkunsidrati bħala kontenut riċiklat, konsistenti mal-użu tat-termini li 
ġej: 

• Materjal ta’ qabel il-konsumatur: Materjal devjat mill-fluss tal-iskart waqt proċess ta’ manifattura. L-użu mill-ġdid tal-
materjal bħal, pereżempju tħaddim mill-ġdid, tħin mil-ġdid jew skreppjar, iġġenerat fi proċess u li jista’ jiġi reklamat fl-istess 
proċess li ġġenerah, huwa eskluż. 

• Materjal ta’ wara l-konsumatur: Materjal iġġenerat minn djar jew minn faċilitajiet kummerċjali, industrijali u istituzzjonali 
fir-rwol tagħhom ta’ utenti finali tal-prodott, li ma jistax jintuża iktar għall-iskop li kien maħsub għalih. Dan jinkludi r-ritorni 
tal-materjal mill-katina ta’ distribuzzjoni. (http://www.greenspec.co.uk/html/materials/recycledcontent.html) 
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espansjoni b’potenzjal għal tisħin globali (GWP), fejn l-aġenti ta' espansjoni li qed jiġu 
pparagunati jirriżultaw fl-istess livell ta’ effiċjenza termali tal-insulazzjoni matul iċ-ċiklu 
ta’ ħajja tal-prodott. 

 
Verifika: L-offerent irid jipprovdi prova xierqa li dan il-kriterju ġie ssodisfat.  
 

 
 
 

KLAWŻOLI TA’ EŻEKUZZJONI TAL-KUNTRATT 
 

1. L-offerent irid jipprovdi informazzjoni dwar:  
 

• Il-manifattur u d-data tal-manifattura/in-numru tal-lott 
• Il-valuri R (tar-riskji) tal-prodott fi żmien il-manifattura. 
• Il-materjal li minnu huwa manifatturat il-prodott. 
• Il-piż u l-ħxuna. 
• Il-perċentwali tal-materjal riċiklat6: għall-materjali, il-perċentwali ta’ kull materjal 

trid tkun ittikkettata b’mod ċar skont il-massa u l-volum. 
• Iż-żmien massimu għall-ħżin jew id-data sa meta jista’ jiġi installat. 
• Iż-żmien wara l-installazzjoni meta l-prodott jkun reġa’ ħxien għall-ħxuna nominali 

tiegħu. 
• L-istruzzjonijiet għat-trasport u għall-installazzjoni. 
• L-istruzzjonijiet bil-miktub għall-ħżin. 

 
Verifika: Fejn il-kriterji elenkati għal prodott ikunu inklużi fi standard armonizzat Ewropew 
rilevanti, skont id-Direttiva dwar il-Prodotti għall-Bini (89/106/KEE), għal immarkar CE, il-
fornitur irid jipprovdi l-informazzjoni li takkumpanja l-immarkar CE mitlub sabiex juri 
konformità mal-kriterji elenkati. 

  
Fejn il-kriterji elenkati għal prodott ma jkunux inklużi fl-informazzjoni li takkumpanja l-
immarkar CE skont id-Direttiva dwar il-Prodotti għall-Bini (89/106/KEE), il-prodotti li 
jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti u li jissodisfaw il-kriterji elenkati għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala li huma konformi. Għandhom jiġu aċċettati anki mezzi ta’ prova xierqa 
oħrajn jew dikjarazzjoni ffirmata 

 
 

                                                 
6 Qed tintuża d-definizzjoni ta’ kontenut riċiklat tal-ISO 14021. 
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3.3. Il-materjali tal-insulazzjoni: Noti ta’ spjegazzjoni 
 

1. 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. 

 
2. L-awtoritajiet kontraenti għandhom jieħdu inkunsiderazzjoni l-kundizzjonijiet lokali tax-

xogħlijiet fuq il-bini li għalihom tkun meħtieġa l-insulazzjoni, bħall-ġeografija, il-klima u d-
dimensjonijiet tal-bini, sabiex jintużaw il-livell u t-tip ta’ insulazzjoni korretti. 
 

3. L-imballaġġ: 
 

L-Artikolu 3 tad-Direttiva 94/62/KE tal-20 ta’ Diċembru 1994 dwar l-imballaġġ u l-iskart 
mill-imballaġġ, jiddefinixxi l-imballaġġ bħala: 

 
• Il-prodotti kollha magħmula minn kull materjal tkun xi tkun in-natura tiegħu sabiex 

jintużaw għaż-żamma, il-protezzjoni, l-immaniġġjar, it-twassil u l-preżentazzjoni tal-
merkanzija, minn materja prima sa prodotti pproċessati, mill-produttur sal-utent jew 
il-konsumatur. Il-prodotti li mhumiex maħsubin sabiex jerġgħu jinġabru li jiġu wżati 
għall-istess skopijiet għandhom jitqiesu bħala imballaġġ ukoll. 

 
Il-punt sa fejn l-imballaġġ huwa kunsiderazzjoni ambjentali importanti għal prodott 
jiddependi minn numru ta’ fatturi varjabbli, li jinkludu l-perjodu ta’ użu tal-prodott u l-
materjal tal-imballaġġ. Pereżempju, huwa iktar probabbli li l-imballaġġ ikun importanti għal 
prodott li ma tantx ilu jintuża, milli għal prodott li ilu jintuża. Bl-istess mod, huwa inqas 
probabbli li l-imballaġġ ikun sinifikanti f’termini ta’ ċiklu ta’ ħajja għal prodott li juża l-
enerġija.  
 
Fejn l-awtorità kontraenti tikkunsidra l-imballaġġ bħala kwistjoni sinifikanti, hija tista' titlob 
informazzjoni mingħand il-fornituri potenzjali sabiex tikkonferma li jkunu ħadu 
inkunsiderazzjoni l-impatt ambjentali tal-għażla tal-imballaġġ tagħhom u li l-fornitur ikun 
konsistenti mal-politiki tal-awtorità kontraenti.  
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4. Kunsiderazzjonijiet ta’ Spejjeż 
 
Hekk kif qed jiżdiedu l-prezzijiet tal-enerġija u l-ispejjeż tal-miżbliet, il-manifatturi u l-utenti tal-
bini qed idawru ħarsithom lejn il-materjali tal-insulazzjoni bħala soluzzjoni għall-kontijiet 
dejjem ogħla tagħhom. It-Tabella 1 tiddeskrivi fil-qosor uħud mill-ispejjeż għal tipi differenti ta’ 
prodotti tal-insulazzjoni. Jekk jogħġbok innota li din it-tabella ma tinkludix dejta dwar l-ispejjeż 
għall-materjali kollha tal-insulazzjoni, peress li hija kkwotata minn sors sekondarju. Għandu 
jiġi nnotat ukoll li dawn l-ispejjeż huma indikattivi u huma suġġetti għaċ-ċaqliq fis-suq.   
Tabella 1. Paragun tal-prezzijiet għal varjetà ta’ prodotti tal-insulazzjoni. 7 
 
Tip ta’ insulazzjoni Rendiment termali 

(W/mK) 
(a) Prezz/ m2 

Polisterin imwassa’ (EPS)  

0.033 

Tavla ta’ 50mm €3.14 
Tavla ta’ 100mm €6.28 
Materjal ta’ mili għall-vojt ta’ 65mm 
€4.40 (inkluż ix-xogħol għall-
installazzjoni) 

Rock mineral wool 0.034-0.036 €4.40-€7.80 
Ċelluloża 0.033 €10.06 
Fibri tal-kittien Isovlas 

50mm: 0.035 50mm €5.52 
100mm €9.48 

Suf tan-nagħaġ 
0.037 

50mm €5.98 
100mm €11.94 

Fowm flessibbli tal-melamina 0.035 50mm €37.71 
Sufra 0.037 Mhux mogħti 
Gvieret (batts) tal-fibri tal-
qanneb Isonat u tal-fibri tal-
qoton riċiklat 

0.039 
50mm €5.23 
100mm €10.43 

(a) Il-figuri tal-valuti ġew ikkonvertiti minn liri sterlini tar-Renju Unit għal Euro billi ntuża.http://www.xe.com fis-07/07/08. 
 

Għalkemm l-EPS għandu spejjeż ta’ xiri iktar baxxi mill-parti l-kbira tal-materjali l-oħra għal 
rendiment termali ferm simili, huwa għandu iktar enerġija inkorporata fil-manifattura. 
Pereżempju, it-Tabella 2 fir-Rapport ta’ Sfond Tekniku turi li l-EPS għandu erba’ darbiet l-
enerġija inkorporata tal-manifattura meta pparagunat mar-rock mineral wool. B’mod simili, 
għalkemm is-suf tan-nagħaġ bi ħxuna ta’ 100mm huwa madwar darbtejn il-prezz ta’ tavla tal-
EPS ta’ 100mm għal rendimenti termali paragunabbli, huwa għandu frazzjoni (~4%) tal-
enerġija inkorporata tal-manifattura. Il-konsumaturi jridu jikkunsidraw l-ispejjeż tax-xiri u tal-
installazzjoni meta pparagunati ma’ kemm huwa b’saħħtu l-materjal u mal-effiċjenza termali 
meħtieġa għall-bini, sabiex dawn ikunu fi proporzjon. Fi kliem ieħor, effiċjenza termali ikbar 
tista’ tinxtara u tiġi installata bi spiża ikbar, imma tista’ ma tkunx meħtieġa għall-iskop maħsub 
tal-bini, meta jittieħdu inkunsiderazzjoni l-lokalità u l-klima tiegħu. 
 
F’termini ta’ ċiklu tal-ħajja, l-ispiża ta’ bini tinkorpora l-aspetti li ġejjin8: 
 

• L-ispiża tal-kontroll tal-emissjonijiet atmosferiċi. 
• L-ispiża tar-riżorsi waqt l-estrazzjoni u l-produzzjoni tal-prodott. Pereżempju, l-ispiża 

tal-enerġija, tat-trasport, tal-imballaġġ, tal-iskart u tal-emissjonijiet.  
• L-ispiża tat-trattament u tar-rimi tal-iskart. 
• L-ispiża tal-ekotaxxi. 
• L-ispiża tal-miżuri ta’ riabilitazzjoni għat-tniġġis. 
• L-ispiża tal-ġestjoni ambjentali. 
• L-ispiża tal-utilitajiet, pereżempju, l-ilma, l-elettriku u l-gass. 

 
Uħud minn dawn l-ispejjeż, tipikament dawk mill-istadji tal-produzzjoni, jiġu ttrasferiti lill-utent 
finali fil-prezz tal-prodott tal-insulazzjoni. Il-konsumaturi jridu jikkunsidraw din l-ispiża meta 
pparagunata ma’ żieda fl-ispejjeż tat-tisħin u tal-ventilazzjoni li jkollhom jekk l-insulazzjoni ma 
tiġix installata. Għandha tittieħed inkunsiderazzjoni kwalunkwe skema ta’ inċentivi li tkun 

                                                 
7 Roaf, S. et al. (2007) Ecohouse: a Desigh Guide. 3rd ed. Architectural Press. 
8 Boussabaine and Kirkham (2004) Whole Life-cycle costing: Risk and risk responses. Blackwell Publishing. 
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disponibbli mill-gvern jew mill-kumpaniji tal-utilitajiet. Pereżempju, fir-Renju Unit, l-Energy 
Saving Trust (EST – il-Fond tal-Iffrankar tal-Enerġija) ikkalkula il-flus li probabbilment jiġu 
ffrankati f’dan il-qasam għal dar semi-detached bi tlett ikmamar tas-sodda mgħammra b’tisħin 
ċentrali li jaħdem bil-gass, fejn l-insulazzjoni ġiet installata minn professjonista u nkiseb skont 
fuq il-prezz tal-materjali tal-insulazzjoni mill-fornitur lokali tal-enerġija. 
Error! Not a valid bookmark self-reference. tenfasizza wħud mir-riżultati tal-istudju tal-EST. 
 
Tabella 2 Flus iffrankati mill-Insulazzjoni 
Prodott Iffrankar annwali* Spiża installat* Perjodu għall-irkupru 

tal-ispejjeż 
Insulazzjoni ta’ ħajt 
magħmul minn żewġ 
ħitan (ħajt dobblu) bi 
spazju bejniethom9 
 

Madwar €132 Madwar €300** Madwar sentejn 

Insulazzjoni ta’ ħajt 
intern10 
 

Madwar €438 €6600 - €10200*** Madwar 15 sa 23 sena 

Insulazzjoni ta’ ħajt 
estern11 
 

Madwar €462 €12600 - €17400*** Madwar 27 sa 37 sena 

Insulazzjoni tal-art12 
 

Madwar €60 Madwar €120**** Madwar sentejn**** 

 
Noti: 
*L-iffrankar u l-ispejjeż kollha ġew ikkonvertiti minn Liri Sterlini tar-Renju Unit għal Euro billi ntużt ir-rata ta kambju ta' 
1 Lira Sterlina = 1.20037 EUR 
**L-ispiża installat tinkludi s-sussidju disponibbli mill-fornituri ewlenin tal-enerġija skont il-Carbon Emissions 
Reduction Target (CERT); l-ispiża installat mingħajr sussidju tipika hija madwar 600 EUR 
***Intern / Estern: Iċ-ċifri li jidhru hawn fuq huma għall-installazzjoni kollha, iżda jekk tkun se ġġedded il-ħitan 
individwali tad-dar tiegħek; tista' tiffranka ħafna billi tagħmilhom insulati fl-istess żmien. 
**** Spiża DIY u Rkupru tal-Ispejjeż 
 
Ta' min jinnota li l-perjodu għall-irkupru tal-ispejjeż ta' prodotti tal-insulazzjoni jista' jvarja skont 
jekk il-propjetà tkunx bini ġdid inkella bini rinnovat. Peress li ħafna mill-propjetajiet qodma ma 
jissodisfawx l-istess livell ta' standards għoljin għall-bini bħal dak miksub minn bini ġdid 
modern, jista' jinkiseb aktar iffrankar ta' enerġija billi l-insulazzjoni tiġi mibdula jew miżjuda. 
B’hekk, dan inaqqas il-perjodu għall-irkupru tal-ispejjeż hekk kif il-kontijiet tal-enerġija jkunu 
suġġetti għal iktar tnaqqis. 

                                                 
9 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Cavity-wall-insulation 
10 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
11 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
12 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Floor-Insulation 
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5. Il-leġiżlazzjoni tal-UE u s-sorsi ta’ informazzjoni rilevanti 
 
5.1. Il-leġiżlazzjoni tal-UE 

 
• 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 2010/30/UE dwar l-indikazzjoni permezz ta’ ttikkettar u l-informazzjoni 
standard tal-prodott dwar il-konsum tal-enerġija u riżorsi oħra minn prodotti marbutin mal-
enerġija 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:MT:PDF  

 
• Id-Direttiva 89/106/KEE dwar il-prodotti għall-bini 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:040:0012:010:MT:HTML   

 
• Id-Direttiva tal-Kunsill 93/68/KEE li temenda bosta Direttivi inkluża d-Direttiva 89/106/KEE 

(prodotti tal-kostruzzjoni [għall-bini]) 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:220:0001:006:MT:HTML 

  
• Ir-Regolament CLP (KE) Nru 1272/2008.  Ir-Regolament tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar 

il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:MT:PDF  

 
• Ir-Regolament REACH 1907/2006 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:MT:PDF 

• Il-Protokoll ta' Montreal dwar Sustanzi li Jnaqqsu s-Saff tal-Ożonu 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21988A1031(02):MT:HTML 

 
• Regolament (KE) Nru 1005/2009 dwar Sustanzi li Jnaqqsu s-Saff tal-Ożonu 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:MT:PDF 
 

• Id-Direttiva 94/62/KE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:220:0001:006:MT:HTML  

 
• Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni [97/129/KE] tat-28 ta’ Jannar 1997 li tistabbilixxi s-sistema 

ta’ identifikazzjoni għall-materjali għall-ippakkjar skon[t] id-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 94/62/KE fuq l-ippakkjar u l-iskart [tal]-ippakkjar 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:MT:HTML 

 
• Id-Direttiva 2004/12/KE li temenda d-Direttiva 94/62/KE fuq l-ippakkjar u l-iskart [tal]-

ippakkjar 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:34:32004L0012:MT:PDF 

 
• Id-Direttiva 91/689/KE fuq skart perikoluż (HWD) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0689:MT:HTML  
 
• Id-Direttiva Qafas 2008/98/KE dwar l-iskart 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0003:MT:PDF  
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• Il-Katalogu Ewropew tal-Iskart (EWC) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0532:MT:HTML  

 
• Id-Direttiva 1999/31/KE dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma [miżbliet] 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:220:0001:006:MT:HTML 
 

 
• Id-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=CELEX:32006L0032:MT:HTML  

 
• Id-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 
 
• Standard tal-Good Environmental Choice Australia (GECA - Għażla Ambjentali Tajba tal-

Awstralja): Thermal Building Insulation Materials (Materjali tal-Insulazzjoni Termali għall-
Bini) 
http://www.aela.org.au/StandardsRegister.htm  

 
• Environmental Choice Program (Il-Programm tal-Għażla Ambjentali) ta’ Environment 

Canada (L-Ambjent tal-Kanada): Thermal Insulation Materials (Materjali tal-Insulazzjoni 
Termali) 
http://www.environmentalchoice.com/guidelines/guide.cfm?content=Guidelines&Name= 

 
• It-Tikketta Environmental Choice New Zealand (Għażla Ambjentali ta’ New Zealand): 

Thermal (resistive-type) Building Insulants (Materjali Insulanti Termali (tat-tip reżistenti) 
għall-Bini 
http://www.enviro-choice.org.nz/ 

 
• Taiwan GreenMark Logo: Thermal insulation materials for building (Materjali insulanti 

termali għall-bini) 
http://greenmark.epa.gov.tw/english/criteria.asp 

 
• Korea Ecolabel [L-Ekotikketta tal-Korea]: EL243. Lagging, Insulating, and Sound 

Absorbing Material (Materjal ta’ għata ta’ insulazzjoni (lagging), materjal ta’ insulazzjoni u 
materjal li jassorbi l-ħsejjes) 
http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_03.asp?search=1_3 

 
• L-Anġlu Blù Ġermaniża: Il-materjali għall-bini magħmula minn skart tal-ħġieġ; Il-materjali 

għall-bini magħmula minn skart tal-karta. http://www.blauer-engel.de/  
 
• Il-Logo Energy Saving Trust Recommended (ESR) tar-Renju Unit: Insulazzjoni (diversi) 

http://www.energysavingtrust.org.uk/energy_saving_products 
 
• Il-programm ENERGY STAR tal-Istati Uniti: L-issiġillar fid-djar 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home_sealing.hm_improvement_sealing  
 


