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Kriterji tal-UE għall-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku għat-Tagħmir tal-IT għall-Uffiċċji 
 
L-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku (APE) huwa strument volontarju. Madankollu jeżisti ftehim mal-UE kollha għad-dipartimenti tal-gvern ċentrali biex 
jakkwistaw tagħmir tal-IT għall-uffiċċji li jissodisfa r-rekwiżiti tal-effiċjenza tal-Energy Star. Dan id-dokument jipprovdi l-kriterji tal-UE għall-APE 
żviluppati għall-grupp ta' prodotti tat-Tagħmir tal-IT għall-uffiċċji. Ir-Rapport dwar l-Isfond Tekniku (Technical Background Report - TBR) li jakkumpanja 
dan id-dokument, jipprovdi d-dettalji kollha dwar ir-raġunijiet għall-għażla ta' dawn il-kriterji u referenzi għal aktar informazzjoni.  
 
Għal kull grupp ta' prodotti /servizzi qed jiġu ppreżentati żewġ gruppi ta' kriterji: 
 

• Il-kriterji fundamentali tal-UE għall-APE huma dawk adattati għall-użu minn kwalunkwe awtorità kontraenti fl-Istati Membri kollha u jindirizzaw l-
impatti ambjentali ewlenin. Dawn huma mfassla biex jintużaw bi sforz minimu ta' verifika addizzjonali jew b’żidiet minimi fl-ispejjeż.  

• Il-kriterji komprensivi tal-UE għall-APE huma għal dawk li jixtiequ jixtru l-aqwa prodotti disponibbli fis-suq. Dawn jistgħu jesiġu sforz addizzjonali 
ta' verifika jew żieda żgħira fl-ispiża meta mqabbla mal-prodotti l-oħra bl-istess funzjonalità. 

 
 
1. Definizzjoni u Kamp ta’ applikazzjoni 
 
It-Tagħmir tal-IT għall-Uffiċċji kif ġie ttrattat f’dan id-dokument ikopri żewġ settijiet ta’ prodotti: 

• Il-Kompjuters - jiġifieri kemm il-Kompjuters Personali (PCs) kemm in-notebooks 
• Il-Moniters 

 
Għall-fini tad-definizzjoni ta’dawn il-kriterji għall-akkwist pubbliku ekoloġiku (linji gwida), dan il-grupp ta’ prodotti jinkludi sitt kategoriji: 

• Il-kompjuter personali (Kompjuter Desktop, Kompjuter Desktop Integrat, Thin Client) 
• Id-displej tal-kompjuter (meta dan jiġi pprovdut mal-kompjuter) 
• It-tastiera (meta din tiġi pprovduta mal-kompjuter) 
• Il-provvista tal-elettriku esterna (meta din tiġi pprovduta mal-kompjuter) 
• Il-kompjuters notebook (inklużi l-kompjuters personali tablet) 
• L-unità ta' proċessar ta' grafika distinta (meta din tiġi pprovduta mal-kompjuter) 

 
Il-kriterji għall-PCs, in-notebooks u l-moniters huma raggruppati flimkien. 
 
Il-kriterji fundamentali għall-PCs, in-notebooks u l-moniters jiffukaw fuq l-inklużjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi fir-rigward tal-konsum tal-enerġija, 
peress li dan ġie identifikat bħala l-aspett li għandu l-aktar impatt ambjentali sinifikanti. Barra minn hekk, il-kriterji fundamentali jinkludu xi kriterji sempliċi, 
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faċli biex jinftiehmu (u jiġu vverifikati) li jindirizzaw it-tul tal-ħajja tal-prodotti. Dawn il-kriterji tat-tul tal-ħajja ntgħażlu abbażi tal-Ekotikketta tal-UE, Blue 
Angel u Nordic Swan.  
 
Fil-kriterji komprensivi, għadd ta’ aspetti oħra huma inklużi fl-istadju tal-ispeċifikazzjonijiet u tal-għoti tal-kuntratt. 

• Funzjonijiet ta’ mmaniġġjar tal-enerġija fuq il-ħardwer innifsu 
• Emissjonijiet ta’ storbju 
• L-użu tal-merkurju fir-retroilluminazzjoni tal-moniters LCD 
• Iż-żarmar tat-tagħmir 
• Il-kontenut irriċiklat u r-riċiklabbiltà 
• L-użu ta’ ritardanti tal-fjammi b’ċerti frażijiet tar-riskju (karċinoġeniku, mutaġeniku jew ta' ħsara għar-riproduzzjoni) fil-partijiet tal-plastik 

 
 
2. L-Impatti Ambjentali Ewlenin 

 
L-Impatti Ambjentali Ewlenin  L-Approċċ tal-APE 

 
• Il-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet tad-Diossidu tal-

Karbonju (CO2) li jirriżultaw 
• It-tniġġis tal-arja, tal-ħamrija u tal-ilma, il-formazzjoni tal-

ożonu (l-ismog), il-bijoakkumulazzjoni jew l-esponiment tal-
katina alimentari u l-effetti fuq l-organiżmi akkwatiċi 
minħabba kostitwenti perikolużi eż. il-kontenut ta’ merkurju 
fid-displejs LCD u fir-ritardanti tal-fjammi 

• Impatt negattiv fuq is-saħħa tal-impjegati minħabba l-
istorbju, li jikkawża stress għal dawk sensittivi għal ħsejjes 
ta’ dan it-tip 

• L-użu tal-enerġija, riżorsi finiti u emissjonijiet ta’ ħsara 
relatati mal-produzzjoni tal-prodotti tal-IT (l-akkwist tal-
materja prima, il-manifattura tal-komponenti) 

• Il-ġenerazzjoni ta’ materjal ta’ skart inkluż l-imballaġġ u r-
rimi finali 
 

  
• Ix-xiri ta’ mudelli enerġetikament effiċjenti  
• Ix-xiri ta’ prodotti b’ammont ristrett ta’ kostitwenti 

perikolużi u l-promozzjoni ta’ għażliet fejn il-prodott 
jittieħed lura 

• Ix-xiri ta’ prodotti b’livell ta’ storbju limitat 
• Id-disinn ta’ prodotti għar-riċiklaġġ, għal ħajja itwal u li 

jippromwovi għażliet fejn il-prodott jittieħed lura 
• Żgurar tar-riċiklabbiltà tal-imballaġġ użat 
• Żieda fl-użu tal-imballaġġ irriċiklat 
• Rimi sikur (riċiklaġġ, użu mill-ġdid) tal-prodotti finali 

 
Jekk jogħġbok innota li l-ordni tal-impatti mhux neċessarjament tfisser l-ordni tal-importanza tagħhom. 
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Informazzjoni dettaljata dwar il-grupp ta’ prodotti msejjaħ tagħmir tal-IT għall-uffiċċji tista’ tinstab fir-Rapport dwar l-Isfond Tekniku. 
 

 
3. Kriterji tal-UE għall-APE għat-Tagħmir tal-IT għall-Uffiċċji  

 
Kriterji fundamentali Kriterji komprensivi 

3.1 Kriterji tal-UE għall-APE għal PCs, Notebooks u Moniters 
SUĠĠETT SUĠĠETT 
Xiri ta’ [PCs/notebooks/moniters] b’impatti ambjentali baxxi tul iċ-ċiklu tal-
ħajja. 
 

Xiri ta’ [PCs/notebooks/moniters] b’impatti ambjentali baxxi tul iċ-ċiklu tal-
ħajja.  

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
1. Il-prodotti kollha għandhom jissodisfaw l-istandards ENERGY STAR l-

aktar reċenti għall-prestazzjoni enerġetika, disponibbli fuq www.eu-
energystar.org. 

 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom ekotikketta rilevanti tat-Tip 1 u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta’ 
provi li juru li l-kriterji ġew issodisfati se jiġu aċċettati wkoll, bħal 
pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta’ test minn korp 
rikonoxxut (eż. korp akkreditat biex jippubblika rapporti ta’ testijiet skont l-
istandard ISO 17025). 
 

1. Il-prodotti kollha għandhom jissodisfaw l-istandards ENERGY STAR l-
aktar reċenti għall-prestazzjoni enerġetika, disponibbli fuq www.eu-
energystar.org. 

 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom ekotikketta rilevanti tat-Tip 1 u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra ta’ provi li 
juru li l-kriterji ġew issodisfati se jiġu aċċettati wkoll, bħal pereżempju 
dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta’ test minn korp rikonoxxut (eż. 
korp akkreditat biex jippubblika rapporti ta’ testijiet skont l-istandard 
ISO 17025). 

2. Il-PCs għandhom ikunu ddisinjati b’tali mod li: 
• Il-memorja tkun aċċessibbli faċilment u tkun tista’ tinbidel jew tiġi 

aġġornata. 
• Il-ħard disk (jew partijiet li jwettqu funzjonijiet ta’ ħard disk), u jekk 

disponibbli d-drajv tas-CD u/jew id-drajv tad-DVD, ikunu jistgħu 
jinbidlu. 

 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom ekotikketta rilevanti tat-Tip 1 u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta’ 

2. Il-PCs għandhom ikunu ddisinjati b’tali mod li: 
• Il-memorja tkun aċċessibbli faċilment u tkun tista’ tinbidel jew tiġi 

aġġornata. 
• Il-ħard disk (jew partijiet li jwettqu funzjonijiet ta’ ħard disk), u jekk 

disponibbli d-drajv tas-CD u/jew id-drajv tad-DVD, ikunu jistgħu 
jinbidlu. 

 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom ekotikketta rilevanti tat-Tip 1 u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta’ 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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provi se jiġu aċċettati wkoll. 
 

provi se jiġu aċċettati wkoll. 
 

3. In-notebooks għandhom ikunu ddisinjati b’tali mod li l-memorja tkun 
aċċessibbli faċilment u tkun tista’ tinbidel jew tiġi aġġornata. 

 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom ekotikketta rilevanti tat-Tip 1 u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta’ 
provi se jiġu aċċettati wkoll. 
 

3. In-notebooks għandhom ikunu ddisinjati b’tali mod li l-memorja tkun 
aċċessibbli faċilment u tkun tista’ tinbidel jew tiġi aġġornata. 

 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom ekotikketta rilevanti tat-Tip 1 u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta’ 
provi se jiġu aċċettati wkoll. 
 

4. Ir-retroilluminazzjoni tal-moniters LCD ma għandux ikun fiha aktar 
minn medja ta’ 3.5 mg ta' merkurju għal kull lampa. 

 
Verifika: Il-prodotti kollha bl-Ekotikketta tal-UE se jitqiesu konformi. 
Ekotikketti oħra tat-Tip 1 li jissodisfaw il-kriterji ta’ hawn fuq jistgħu jiġu 
aċċettati wkoll. Mezzi oħra xierqa ta’ provi se jiġu aċċettati wkoll. 
Ta’ min jinnota li wara l-31 ta’ Diċembru 2011 din il-kwistjoni se tkun 
irregolata permezz tad-Direttiva 2011/65/UE, l-Anness III, il-punt 3(a). 
 

4. Ir-retroilluminazzjoni tal-moniters LCD ma għandux ikun fiha merkurju. 
 
Verifika: Il-prodotti kollha bl-Ekotikketta tal-UE se jitqiesu konformi. 
Ekotikketti oħra tat-Tip 1 li jissodisfaw il-kriterji ta’ hawn fuq jistgħu jiġu 
aċċettati wkoll. Mezzi oħra xierqa ta’ provi se jiġu aċċettati wkoll. 
 

5. Il-“Livell tal-Qawwa tal-Ħoss Ippeżat A Dikjarat” (re 1 pW) ta’ PCs jew 
notebooks, skont il-paragrafu 3.2.5 tal-ISO 9296, imkejjel skont l-
ISO 7779 (jew standards ekwivalenti), ma għandux jaqbeż: 

 
Għall-PCs: 
• 4.0 B (A) meta jkunu fi stat ta’ operazzjoni ta’ stennija (idle) 

(ekwivalenti għal 40 dB (A)). 
• 4.5 B (A) waqt aċċess għad-drajv tal-ħard disk (ekwivalenti għal 

45 dB (A)). 
 
Verifika: Il-prodotti kollha bl-Ekotikketta tal-UE se jitqiesu konformi. 
Ekotikketti oħra tat-Tip 1 li jissodisfaw il-kriterji ta’ hawn fuq jistgħu jiġu 
aċċettati wkoll. Mezzi oħra xierqa ta’ provi se jiġu aċċettati wkoll. 
 
Għan-notebooks: 
• 3.5 B(A) meta jkunu fi stat ta’ operazzjoni ta’ mistrieħ (idle) 

5. Il-“Livell tal-Qawwa tal-Ħoss Ippeżat A Dikjarat” (re 1 pW) ta’ PCs jew 
notebooks, skont il-paragrafu 3.2.5 tal-ISO 9296, imkejjel skont l-
ISO 7779 (jew standards ekwivalenti), ma għandux jaqbeż: 

 
Għall-PCs: 
• 4.0 B (A) meta jkunu fi stat ta’ operazzjoni ta’ mistrieħ (idle) 

(ekwivalenti għal 40 dB (A)). 
• 4.5 B (A) waqt aċċess għad-drajv tal-ħard disk (ekwivalenti għal 

45 dB (A)). 
 
Verifika: Il-prodotti kollha bl-Ekotikketta tal-UE se jitqiesu konformi. 
Ekotikketti oħra tat-Tip 1 li jissodisfaw il-kriterji ta’ hawn fuq jistgħu jiġu 
aċċettati wkoll. Mezzi oħra xierqa ta’ provi se jiġu aċċettati wkoll. 
 
Għan-notebooks: 
• 3.5 B(A) meta jkunu fi stat ta’ operazzjoni ta’ mistrieħ (idle) 
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(ekwivalenti għal 35 dB (A)). 
• 4.0 B(A) waqt aċċess għad-drajv tal-ħard disk (ekwivalenti għal 40 dB 

(A)). 
 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom ekotikketta rilevanti tat-Tip 1 u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta’ 
provi se jiġu aċċettati wkoll. 
 
Dan jista’ jkun rapport li jiċċertifika li l-livelli tal-emissjonijiet tal-istorbju 
jkunu tkejlu skont l-ISO 7779 u ddikjarati skont l-ISO 9296 jew standards 
ekwivalenti. Ir-rapport għandu jiddikjara l-livelli mkejla tal-emissjonijiet tal-
istorbju kemm fl-istat ta’ operazzjoni ta’ mistrieħ kif ukoll waqt aċċess 
għad-drajv tad-disk, li għandhom jiġu ddikjarati skont il-paragrafu 3.2.5 tal-
ISO 9296 jew standard ekwivalenti. 
 

(ekwivalenti għal 35 dB (A)). 
• 4.0 B(A) waqt aċċess għad-drajv tal-ħard disk (ekwivalenti għal 40 dB 

(A)). 
 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom ekotikketta rilevanti tat-Tip 1 u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta’ 
provi se jiġu aċċettati wkoll. 
 
Dan jista’ jkun rapport li jiċċertifika li l-livelli tal-emissjonijiet tal-istorbju 
jkunu tkejlu skont l-ISO 7779 u ddikjarati skont l-ISO 9296 jew standards 
ekwivalenti. Ir-rapport għandu jiddikjara l-livelli mkejla tal-emissjonijiet tal-
istorbju kemm fl-istat ta’ operazzjoni ta’ mistrieħ kif ukoll waqt aċċess 
għad-drajv tad-disk, li għandhom jiġu ddikjarati skont il-paragrafu 3.2.5 tal-
ISO 9296 jew standard ekwivalenti. 
 

6. Għandhom jiġu pprovduti struzzjonijiet għall-utent u/jew korsijiet ta’ 
taħriġ għal appoġġ tal-IT dwar l-immaniġġjar ekoloġiku tal-prodotti tal-
IT. 

 
Verifika: Kopja tal-manwal tal-istruzzjonijiet għandu jiġi pprovdut lill-
awtorità. Dawn l-Istruzzjonijiet għall-Utent għandhom imbagħad jiġu 
llowdjati minn qabel fuq il-kompjuter (jew fil-każ ta’ moniter, jiġu 
pprovduti mas-softwer tad-drajver) biex l-utent jaqrahom; barra minn hekk 
dan il-manwal għandu jkun disponibbli għall-aċċess fuq il-websajt tal-
manifattur. L-aspetti koperti jistgħu jinkludu pereżempju l-użu tal-
funzjonijiet li jiffrankaw l-enerġija. Alternattivament, għandu jiġu pprovdut 
kors ta’ taħriġ sempliċi (interattiv, skont in-natura tat-tagħmir), b’”kaxxa tal-
għodda” bl-informazzjoni.  
 

6. Għandhom jiġu pprovduti struzzjonijiet għall-utent u/jew korsijiet ta’ 
taħriġ għal appoġġ tal-IT dwar l-immaniġġjar ekoloġiku tal-prodotti tal-
IT. 

 
Verifika: Kopja tal-manwal tal-istruzzjonijiet għandu jiġi pprovdut lill-
awtorità. Dawn l-Istruzzjonijiet għall-Utent għandhom imbagħad jiġu 
llowdjati minn qabel fuq il-kompjuter (jew fil-każ ta’ moniter, jiġu 
pprovduti mas-softwer tad-drajver) biex l-utent jaqrahom; barra minn hekk 
dan il-manwal għandu jkun disponibbli għall-aċċess fuq il-websajt tal-
manifattur. Is-suġġetti koperti jistgħu jinkludu pereżempju l-użu tal-
funzjonijiet li jiffrankaw l-enerġija. Alternattivament, għandu jiġu pprovdut 
kors ta’ taħriġ sempliċi (interattiv, skont in-natura tat-tagħmir), b’kaxxa tal-
għodda ta’ informazzjoni.  
 

7. Imballaġġ 
 
Fejn jintużaw kaxxi tal-kartun, dawn għandhom ikunu magħmula minn tal-
anqas 50 % materjal irriċiklat. Fejn jintużaw boroż jew folji tal-plastik għall-
imballaġġ finali, dawn għandhom ikunu magħmula minn tal-anqas 50 % 

7. Imballaġġ 
 
Fejn jintużaw kaxxi tal-kartun, dawn għandhom ikunu magħmula minn tal-
anqas 80 % materjal irriċiklat. Fejn jintużaw boroż jew folji tal-plastik għall-
imballaġġ finali, dawn għandhom ikunu magħmula minn tal-anqas 75 % 
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materjal irriċiklat jew għandhom ikunu bijodegradabbli jew kompostabbli, 
skont id-definizzjonijiet ipprovduti mill-EN 13432. 
  
Valutazzjoni u verifika: Il-prodotti li jkollhom ekotikketta rilevanti tat-
Tip I u li jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. 
Alternattivament, għandha tiġi pprovduta dikjarazzjoni tal-konformità ma’ 
dan il-kriterju għall-imballaġġ tal-prodott. L-imballaġġ primarju biss, kif 
iddefinit fid-Direttiva 94/62/KE, huwa soġġett għal dan il-kriterju. 

materjal irriċiklat jew għandhom ikunu bijodegradabbli jew kompostabbli, 
skont id-definizzjonijiet ipprovduti mill-EN 13432. 
  
Valutazzjoni u verifika: Il-prodotti li jkollhom ekotikketta rilevanti tat-
Tip I u li jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. 
Alternattivament, għandha tiġi pprovduta dikjarazzjoni tal-konformità ma’ 
dan il-kriterju għall-imballaġġ tal-prodott. L-imballaġġ primarju biss, kif 
iddefinit fid-Direttiva 94/62/KE, huwa soġġett għal dan il-kriterju. 

8. Il-funzjonijiet ta’ mmaniġġjar tal-enerġija għandhom ikunu preżenti fuq 
il-ħardwer innifsu (għall-prodotti kollha) 

 
Verifika: Il-prodotti għandu jkollhom magħhom deskrizzjoni ċara tal-
eżistenza, tal-installazzjoni u tar-rekwiżiti fir-rigward tat-tħaddim tal-
funzjoni ta’ mmaniġġjar tal-enerġija preżenti fil-ħardwer. 
 

8. Il-funzjonijiet ta’ mmaniġġjar tal-enerġija għandhom ikunu preżenti fuq 
il-ħardwer innifsu (għall-prodotti kollha) 

 
Verifika: Il-prodotti għandu jkollhom magħhom deskrizzjoni ċara tal-
eżistenza, tal-installazzjoni u tar-rekwiżiti fir-rigward tat-tħaddim tal-
funzjoni ta’ mmaniġġjar tal-enerġija fuq il-ħardwer. 
 

9. L-offerent għandu jiggarantixxi d-disponibbiltà tal-partijiet tal-bdil għal 
tal-anqas tliet snin minn meta titwaqqaf il-produzzjoni. 
 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom ekotikketta rilevanti tat-Tip 1 u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta’ 
provi se jiġu aċċettati wkoll. 
 

9. L-offerent għandu jiggarantixxi d-disponibbiltà tal-partijiet tal-bdil għal 
tal-anqas ħames snin minn meta titwaqqaf il-produzzjoni. 

 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom ekotikketta rilevanti tat-Tip 1 u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta’ 
provi se jiġu aċċettati wkoll. 

 
 
 

10. Sustanzi f’partijiet tal-plastik li huma perikolużi għas-saħħa 
 
Il-partijiet tal-plastik itqal minn 25g ma jkunx fihom sustanzi ritardanti tal-
fjammi jew preparazzjonijiet li huma assenjati kwalunkwe mill-frażijiet tar-
riskju li ġejjin kif iddefiniti fir-Regolament Nru 1272/2008: 
• R45 (jista’ jikkawża l-kanċer). 
• R46 (jista’ jikkawża ħsara ġenetika li tintiret). 
• R60 (jista’ jikkomprometti l-fertilità). 
• R61 (jista’ jikkawża ħsara lit-tarbija mhux imwielda). 
 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom ekotikketta rilevanti tat-Tip 1 u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta’ 
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provi se jiġu aċċettati wkoll. 
 

KRITERJI TAL-GĦOTI KRITERJI TAL-GĦOTI 
1. Se jingħataw punti addizzjonali għal żarmar faċli u riċiklaġġ faċli tal-

partijiet tal-plastik: 
• Il-konnessjonijiet għandhom ikunu jinstabu faċilment, aċċessibbli 

ma’ għodod disponibbli b’mod komuni, u standardizzati kemm jista’ 
jkun. 

• Il-partijiet tal-plastik itqal minn 25g għandu jkollhom marka 
permanenti li tidentifika l-materjal, f’konformità mal-ISO 11469: 
2000 jew standard ekwivalenti. Il-materjali ta’ plastik estruż u l-
gwida tad-dawl ta’ skrins ċatti ta’ viżwalizzazzjoni huma esklużi 
minn dan il-kriterju. Il-partijiet tal-plastik għandom ikunu ta' 
polimeru wieħed jew ta’ polimeri kompatibbli, minbarra l-għata, li 
għandha tikkonsisti minn mhux aktar minn żewġ tipi ta’ polimeri, li 
jkunu separabbli. 

 
Verifika: Mal-applikazzjoni għandu jiġi ppreżentat rapport tat-test li jagħti 
dettalji dwar kif jiżżarma l-kompjuter personali. Dan għandu jinkludi 
dijagramma b’setturi ddeċentrati li tagħti dettalji tal-partijiet tal-kompjuter 
personali u li tittikketta l-komponenti prinċipali kif ukoll tidentifika 
kwalunkwe sustanza perikoluża fil-komponenti. Ir-rapport jista’ jkun bil-
miktub jew inkella f’format awdjoviżiv. L-informazzjoni dwar is-sustanzi 
perikolużi għandha tiġi pprovduta lill-awtorità fil-forma ta’ lista ta’ materjali 
li tidentifika t-tip ta’ materjal, il-kwantità użata u l-post fejn jinsabu. 
 

1. Se jingħataw punti addizzjonali għal żarmar faċli u riċiklaġġ faċli tal-
partijiet tal-plastik: 
• Il-konnessjonijiet għandhom ikunu jinstabu faċilment, aċċessibbli 

ma’ għodod disponibbli b’mod komuni, u standardizzati kemm jista’ 
jkun. 

• Partijiet tal-plastik itqal minn 25g għandu jkollhom marka 
permanenti li tidentifika l-materjal, f’konformità mal-ISO 11469: 
2000 jew standard ekwivalenti. Il-materjali ta’ plastik estruż u l-
gwida tad-dawl ta’ skrins ċatti ta’ viżwalizzazzjoni huma esklużi 
minn dan il-kriterju. 

• Il-partijiet tal-plastik għandom ikunu ta' polimeru wieħed jew ta’ 
polimeri kompatibbli, minbarra l-għata, li għandha tikkonsisti minn 
mhux aktar minn żewġ tipi ta’ polimeri, li jkunu separabbli. 

 
Verifika: Mal-applikazzjoni għandu jiġi ppreżentat rapport tat-test li jagħti 
dettalji dwar iż-żarmar tal-kompjuter personali. Dan għandu jinkludi 
dijagramma b’setturi ddeċentrati li tagħti dettalji tal-partijiet tal-kompjuter 
personali u li tittikketta l-komponenti prinċipali kif ukoll tidentifika 
kwalunkwe sustanza perikoluża fil-komponenti. Ir-rapport jista’ jkun bil-
miktub jew inkella f’format awdjoviżiv. L-informazzjoni dwar is-sustanzi 
perikolużi għandha tiġi pprovduta lill-awtorità fil-forma ta’ lista ta’ materjali 
li tidentifika t-tip ta’ materjal, il-kwantità użata u l-post fejn jinsabu. 
 

 2. Il-kontenut irriċiklat u r-riċiklabbiltà (għal PCs, notebooks u moniters) 
 
Se jingħataw punti addizzjonali jekk l-għata esterna tal-plastik tal-unità tas-
sistema, il-moniter u t-tastiera jkollhom kontenut ta’ materjal irriċiklat ta’ 
wara l-konsum ta’ mhux inqas minn 10 % skont il-massa. 
 
Verifika: Dikjarazzjoni mill-manifattur li tiddikjara l-perċentwal tal-
kontenut ta’ materjal irriċiklat wara l-konsum. 
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Noti ta' spjegazzjoni 
 
Titjib jew sostituzzjoni tal-prodotti: Il-kriterji ta’ hawn fuq se jiżguraw li l-partijiet tal-bdil ikunu disponibbli. Id-deċiżjoni dwar jekk il-prodotti jiġux 
aġġornati jew sostitwiti trid tittieħed fuq il-bażi ta’ każ b’każ, madankollu għandha tqis b’mod partikolari jekk il-kisbiet potenzjali fl-effiċjenza enerġetika li 
jistgħu jintlaħqu permezz tax-xiri ta’ prodott ġdid jikkumpensawx l-impatti ta’ rimi ġdid. 
 
Kriterji tal-għoti: L-awtoritajiet kontraenti se jkollhom jindikaw fl-avviż dwar kuntratt u fid-dokumenti tal-offerti kemm-il punt addizzjonali se jingħata għal 
kull kriterju tal-għoti. Il-kriterji tal-għoti ambjentali għandhom, flimkien, jammontaw għal tal-anqas 15 % tal-punti totali disponibbli. 
 
Ekotikketti tat-Tip I jew ISO 14024: L-ekotikketti tat-Tip I jew ISO 14024 huma dawk fejn il-kriterji li fuqhom ikunu bbażati jiġu stabbiliti minn korp 
indipendenti u li jiġu mmonitorjati minn proċess ta’ ċertifikazzjoni u awditjar. Konsegwentement dawn huma sors ta’ informazzjoni trasparenti u affidabbli 
ħafna kif ukoll indipendenti. Dawn it-tikketti jridu jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:  

• Ir-rekwiżiti għat-tikketta jkunu bbażati fuq evidenza xjentifika.  
• L-ekotikketti jiġu adottati bil-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati kollha, bħal korpi tal-gvern, konsumaturi, manifatturi, distributuri u 

organizzazzjonijiet ambjentali  
• Ikunu aċċessibli għall-partijiet interessati kollha. 

 
Fl-akkwist pubbliku, l-akkwirenti jistgħu jesiġu li l-kriterji li jsostnu ekotikketta partikolari jridu jiġu ssodisfati, u li l-ekotikketta tista’ tintuża bħala waħda 
mill-forom ta’ prova ta’ konformità. Madankollu ma jistgħux jesiġu li prodott ikollu ekotikketta. Barra minn hekk, l-akkwirenti jistgħu jużaw biss il-kriterji 
tal-ekotikketta li jirreferu għall-karatteristiċi tal-prodott jew tas-servizz innifsu jew tal-proċessi tal-produzzjoni, u mhux dawk relatati mal-ġestjoni ġenerali tal-
kumpanija, 
 
Prova ta’ konformità: Meta l-verifika għall-kriterji tiddikjara li jistgħu jintużaw mezzi oħra xierqa ta’ provi, dawn jistgħu jinkludu dossier tekniku mingħand 
il-manifattur, rapport ta’ test minn korp rikonoxxut, jew evidenza oħra rilevanti. L-awtorità kontraenti jkollha tivverifika hi stess, każ b’każ, u minn 
perspettiva teknika/legali, jekk il-prova sottomessa tistax titqies xierqa. 
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Kunsiderazzjonijiet ta’ spejjeż  
 
Meta jingħata l-kuntratt huwa rrakkomandat li tiġi applikata “metodoloġija tal-ispiża totali tas-sjieda”. Dan ifisser li minflok se tkun qed tqis biss il-prezz tax-
xiri tal-prodott, meta tkun qed tivvaluta min qed joffri l-aqwa valur għall-flus li se jintnefqu, l-awtorità kontraenti se tqis l-ispiża taċ-ċiklu tal-ħajja (life cycle 
cost-LCC) tul il-perjodu stmat tas-sjieda tal-apparat. Dan ikun ikopri l-prezz tax-xiri, l-ispejjeż tal-manutenzjoni u servizzi oħra, l-ispiża tal-konsum tal-
enerġija u oġġetti konsumabbli oħra (bħall-karta u l-linka) għal apparat, u kwalunkwe spiża tar-rimi. Dan se jippermetti lill-awtorità tqis l-aspetti ambjentali 
kemm fil-valutazzjoni tal-kwalità (permezz ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi ambjentali u/jew kriterji tal-għoti) kemm fil-prezz (permezz tal-inklużjoni tal-ispiża 
taċ-ċiklu tal-ħajja). 
Ix-xiri ta’ mudelli effiċjenti fl-użu tal-enerġija huwa simili għal dak ta’ kwalunkwe prodott li juża l-elettriku jiġifieri għażla ta' gwadann minn kull lat - tnaqqis 
tal-ispejjeż tat-tħaddim tal-prodott, kif ukoll it-tnaqqis tal-impatti ambjentali. Il-websajt tal-UE Energy Star għandu għodda utli għall-kalkolu tal-iffrankar 
finanzjarju possibbli meta jinxtara prodott aktar effiċjenti http://www.eu-energystar.org/calculator.htm.  
 
Is-sitwazzjoni hija aktar kumplikata fir-rigward tas-sostituzzjoni tal-PCs. F’termini purament kummerċjali, rapport mill-UK National Audit Office1 jindika li 
jista’ jkun finanzjarjament aktar prudenti li t-tagħmir tal-IT għall-uffiċċji jiġi sostitwit kull tliet snin milli kull ħames snin kif tipikament iseħħ fis-settur 
pubbliku. Dan minħabba l-fatt li t-tagħmir ikollu valur residwu u jista’ jerġa’ jinbiegħ f'għeluq it-tliet snin u l-ispejjeż tat-tħaddim jinżammu baxxi. 
 
Studju tal-Kummissjoni dwar l-Ispejjeż u l-Benefiċċji tal-APE fl-20072 eżamina l-implikazzjonijiet tal-ispejjeż ta’ xiri ta’ apparat tal-IT (ekotikkettat) 
ekoloġiku – kompjuters, moniters u prodotti ta’ tagħmir għall-immaġnijiet:  
 
Kompjuters 
Għall-kompjuters id-differenzi bejn il-verżjoni ekoloġika u dik mhux ekoloġika huma kkalkulati li jammontaw għal spejjeż li jvarjaw bejn 3 % ogħla sa 7 % 
anqas għall-verżjoni ekoloġika. Madankollu, hemm għadd ta’ inċertezzi li jista’ jkollhom influwenza sinifikanti fuq ir-riżultati: L-imġiba fl-użu, l-ispejjeż 
għat-tiswija, l-influwenza tas-servizzi fil-post għall-ħajja kumplessiva tal-prodott, u bidliet rapidi fis-suq (eż. minħabba l-prezzijiet u l-varjabbiltà ta’ 
komponenti) iwasslu għal kompożizzjoni tal-prodott u prezzijiet tal-prodott li jinbidlu malajr ħafna. 
 
Notebooks 
Għan-notebooks id-differenzi kkalkulati bejn il-verżjoni ekoloġika u dik mhux ekoloġika jammontaw għal madwar 6 % sa 24 %, u l-verżjoni ekoloġika hija 
iktar għalja mill-verżjoni mhux ekoloġika. L-iffrankar tal-enerġija tal-verżjoni ekoloġika ma għandu l-ebda influwenza maġġuri fuq l-ispejjeż kumplessivi, 
b’iffrankar tipiku ta’ EUR 8 fuq erba’ snin. 
 

                                                 
1 http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf  
2 Study on costs/benefits of Green public procurement in Europe, Öko-Institut & ICLEI 2007, disponibbli fuq: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm  

http://www.eu-energystar.org/calculator.htm
http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Moniters  
Id-differenzi kkalkulati bejn il-verżjoni ekoloġika u dik mhux ekoloġika jammontaw għal madwar 10 % sa 22 %, u l-verżjoni ekoloġika hija inqas għalja mill-
verżjoni mhux ekoloġika. 
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