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Kriterji tal-UE għall-APE għat-Tidwil tat-Toroq u s-Sinjali tat-Traffiku 
 
 
L-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku (APE) huwa strument volontarju. Dan id-dokument jipprovdi l-kriterji tal-APE tal-UE żviluppati għall-grupp ta' prodotti tat-
Tidwil tat-Toroq u s-Sinjali tat-Traffiku. 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 huma dawk adattati għall-użu minn kwalunkwe awtorità kontraenti fl-Istati Membri 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 huma għal dawk li jixtiequ jakkwistaw 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 
 
Dawn il-kriterji tal-UE għall-APE jkopru l-unitajiet li jintużaw għat-tidwil tat-toroq u s-sinjalar tat-traffiku. Arbli, oġġetti għall-immuntar fuq bini, jew 
kwalunkwe tip ta’ rfid ieħor u oġġetti għat-twaħħil meħtieġa mhumiex koperti hawn (ara l-APE għall-Kostruzzjoni). 
 
1.1 Tidwil tat-Toroq 
 
Għall-iskop ta’ dawn il-kriterji tal-UE għall-APE, it-tidwil tat-toroq pubbliċi għandu jiġi definit bħala: 
 

“Installazzjoni ta' tidwil fissa maħsuba biex tipprovdi viżibilità tajba lill-utenti ta' żoni ta' traffiku pubbliku fil-beraħ matul is-sigħat ta' dlam sabiex 
issostni s-sikurezza, iċ-ċirkolazzjoni tat-traffiku u s-sigurtà pubblika”1  

 
Din id-definizzjoni hija meħuda mill-istandard EN 13201 u ma tinkludix it-tidwil tal-mini, it-tidwil ta’ parkeġġi għall-karozzi privati, it-tidwil ta’ żoni 
kummerċjali jew industrijali fil-beraħ, grawnds tal-isport jew installazzjonijiet għall-floodlighting (pereżempju għal tidwil ta’ monumenti, bini jew siġar). 
Tinkludi t-tidwil funzjonali ta’ mogħdijiet għall-mixi u r-roti kif ukoll it-tidwil tal-mogħdija tat-triq. 
 
Il-lampi ta’ sostituzzjoni jiffurmaw il-parti l-kbira tal-akkwisti regolari, u fil-kriterji għal-lampi ta' sostituzzjoni ta' din l-ispeċifikazzjoni ta' APE jitqiesu biss 
il-lampi bi skariku elettriku ta’ intensità għolja. Il-kriterji dwar l-effikaċja tal-lampi jiffokaw l-aktar fuq lampi tat-tip tas-sodju taħt pressjoni għolja u tat-tip 

                                                 
1 EuP Lot 9 Study: Public Street Lighting, VITO, Jannar 2007, http://www.eup4light.net 
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tal-alid tal-metall. Dawn, it-tnejn jintużaw fit-tidwil tat-toroq, iżda għal applikazzjonijiet differenti fejn kull wieħed għandu l-vantaġġi tiegħu. Pereżempju, il-
lampi tal-alid tal-metall huma l-aħjar għall-illuminazzjoni b’dawl abjad pur, bħal ma jintuża fit-toroq taċ-ċentru tal-ibliet, fejn id-dawl joħroġ il-kulur veru tal-
oġġetti li jdawwal madwaru, filwaqt li l-lampi tat-tip tas-sodju taħt pressjoni għolja huma tajbin ħafna għat-tidwil ġenerali tat-toroq, peress li l-kulur safrani 
tagħhom għandu l-vantaġġ li jattira inqas insetti u b’hekk jeħtieġu inqas manutenzjoni u tindif. Barra minn hekk, għandhom ħajja itwal, li tvarja bejn tlieta u 
sitt snin2. 
 
Ir-Rapport dwar l-Isfond Tekniku jindika f’aktar dettall għalfejn il-lampi bi skariku elettriku ta’ intensità għolja (HID - high-intensity discharge) huma l-fokus 
ta' dawn il-kriterji, iżda fil-qosor, dan huwa minħabba dawn ir-raġunijiet: 

• Kemm l-Eco-design Lot 9 Study on Street Lighting3 kif ukoll l-entità prinċipali għall-kummerċ tal-lampi4 jqisu l-lampi HID bħala l-aktar lampi li 
jintużaw għat-tidwil tat-toroq.  

• Il-Lampi Fluworexxenti Kompatti (CFLs – Compact Flourescent Lamps) jintużaw biss għall-kategoriji tat-toroq b’veloċità baxxa; ma jintużaw xejn 
għall-kategoriji tat-toroq b’veloċità medja u dawk tat-toroq b’veloċità għolja. Il-bejgħ tagħhom għall-kategorija tat-toroq b’veloċità baxxa huwa 
limitat (13 %), meta mqabbel ma’ dak tal-lampi HID (87 %)5. 

• Il-kategorija tat-toroq hija importanti fit-teħid tad-deċiżjonijiet tax-xiri, peress li tipi differenti ta’ lampi għall-istess kategorija tat-toroq ikollhom 
impatti ambjentali komparabbli6. 

• Is-CFLs jintużaw l-aktar għal applikazzjonijiet ta’ tidwil ta’ bini domestiku u uffiċċji, li jagħmlu parti minn grupp ta’ prodotti differenti minn dak tat-
tidwil tat-toroq u s-sinjali tat-traffiku. 

• Minkejja li l-użu tal-LEDs għat-tidwil tat-toroq qiegħed jiżdied, teżisti ħtieġa limitata għal-lampi ta’ sostituzzjoni, li hija dovuta parzjalment għall-fatt 
li hemm inqas installazzjonijiet LED iżda wkoll minħabba li l-LEDs għandhom ħajja itwal.  

 
Il-kriterji għall-unitajiet ta’ tidwil u għas-sistemi ta’ tidwil jkopru kull tip ta’ lampi, inkluż il-lampi CFL u dawk LED kif ukoll il-lampi HID. Għal meta tiġi 
ddisinjata sistema ta’ tidwil ġdida, ġie adottat approċċ sistematiku abbażi ta’ indikatur tal-effiċjenza enerġetika massima. Dan huwa l-prodott tal-potenza 
medja tas-sistema diviża bl-erja totali li teħtieġ tiddawwal u l-valur tal-luminanza meħtieġa għal-wiċċ tat-triq (il-klassijiet ME jew MEW tal-istandard 
EN 13201-1) jew il-valur tal-illuminanza orizzontali meħtieġa (il-klassijiet CE jew S tal-istandard EN 13201-1). Ir-Rapport dwar l-Isfond Tekniku jipprovdi 
aktar informazzjoni dwar il-kriterji għad-densità tal-potenza u dwar kif dawn ġew derivati. 
 
Għall-kriterji komprensivi, qed jiġu proposti limiti aktar ibsin għall-effiċjenza enerġetika. ,Wieħed mill-kriterji tal-għoti jipprevedi aktar tnaqqis fl-indikaturi 
tal-effiċjenza enerġetika, kemm għall-kriterji fundamentali kif ukoll għal dawk komprensivi.  
 

                                                 
2 European Lamp Companies Federation, ‘Saving Energy through Lighting’. Disponibbli fuq http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_lighting_jc.pdf  
3 EuP Lot 9 Study: Public Street Lighting, VITO, Jannar 2007, http://www.eup4light.net 
4 http://www.elcfed.org/documents/-56-finelc_road_map_11_07.pdf 
5 EuP Lot 9 Study: Public Street Lighting, VITO, Jannar 2007, http://www.eup4light.net 
6 EuP Lot 9 Study: Public Street Lighting, VITO, Jannar 2007, http://www.eup4light.net 
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Is-sistemi li jistgħu jbaxxu d-dawl jistgħu jiffrankaw l-enerġija u ġie inkluż ukoll kriterju tal-għoti għall-proporzjon ta’ tidwil li jista’ jitbaxxa. Huwa 
importanti li l-kontrolli tat-tidwil jiġu kkummissjonati, sabiex jiffunzjonaw kif suppost u sabiex l-istaff tal-manutenzjoni jkun jista’ jaġġustahom. 
Konsegwentement, qed tiġi proposta klawżola ta’ prestazzjoni fil-kuntratt dwar l-ikkummissjonar tat-tidwil. Klawżola ta’ prestazzjoni fil-kuntratt oħra tkopri 
l-għoti ta' informazzjoni, sabiex l-istaff tal-manutenzjoni jkun jista' jagħmel l-aġġustamenti meħtieġa. 
 
Meta sistema tat-tidwil tiġi sostitwita b’waħda ġdida jiġi ġġenerat skart. Klawżola ta’ prestazzjoni fil-kuntratt teħtieġ li l-installaturi jużaw il-mezzi rilevanti 
għall-ġbir u r-riċiklaġġ tas-sistemi ta’ tidwil sostitwiti, skont id-Direttiva dwar l-iskart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (id-Direttiva WEEE). 
 
1.2 Sinjali tat-Traffiku 
 
Għall-iskop ta’ dan ir-rapport, is-sinjali tat-traffiku għandhom jiġu definiti bħala:  
 

“Dwal tas-sinjali ħomor, sofor u ħodor għat-traffiku stradali, bi ċrieki ta’ 200mm u 300mm. Id-dwal portabbli tas-sinjali huma esklużi b’mod 
speċifiku.” 

 
Dan huwa skont l-istandard EN 12368:2006 Traffic Control Equipment – Signal Heads. 
 
 
2. L-Impatti Ambjentali Ewlenin 
 
L-impatt ambjentali ewlieni mit-tidwil tat-toroq u s-sinjali tat-traffiku huwa l-konsum tal-enerġija fil-fażi tal-użu u l-emissjonijiet ta' gassijiet serra assoċjati 
miegħu. Impatti ambjentali oħrajn jistgħu potenzjalment joriġinaw mill-użu ta’ ċerti sustanzi, pereżempju l-merkurju u t-tniġġis tad-dawl, skont fejn ikun 
jinsab it-tidwil. Għaldaqstant, il-kriterji fundamentali jiffokaw fuq il-konsum tal-enerġija, b’mod partikolari fuq l-effikaċja tal-lampi u l-effiċjenzi tal-ballast u 
l-promozzjoni tal-użu tas-sinjali tat-traffiku LED. L-iffissar ta’ rekwiżiti għall-effiċjenza enerġetika tal-lampi għandu jwassal għal tnaqqis fil-kontenut 
kumplessiv tal-merkurju. Il-kriterji komprensivi jinkludu aktar aspetti dwar il-konsum tal-enerġija u d-disinn ta’ unitajiet ta’ tidwil, fir-rigward tal-kriterji 
għall-effiċjenza enerġetika meħtieġa. 
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L-Impatti Ambjentali Ewlenin  L-Approċċ tal-APE 
• Konsum tal-enerġija, fil-fażijiet kollha, iżda 

speċjalment fil-fażi tal-użu tat-tidwil tat-toroq u tas-
sinjali tat-traffiku.  

• Konsum tal-enerġija għoli mill-użu ta’ bozoz 
inkaddexxenti fis-sinjali tat-traffiku. 

• Użu ta’ riżorsi u materjali naturali u ġenerazzjoni ta’ 
skart (perikoluż u mhux perikoluż) 

• Tniġġis potenzjali tal-arja, art u ilma minħabba l-użu 
ta’ materjali perikolużi, pereżempju l-merkurju 

• Tniġġis tad-dawl mit-tidwil tat-toroq 
 

 • Xiri ta’ lampi li jkollhom effikaċja għolja 
• Xiri ta’ ballasts effiċjenti 
• Promozzjoni għax-xiri ta’ sistemi tat-tidwil li jikkonsmaw ftit 

enerġija għad-dawl li jipprovdu 
• Promozzjoni għall-użu tal-LEDs fis-sinjali tat-traffiku 
• Promozzjoni għall-użu ta’ ballasts b’tidwil li jista’ jitbaxxa, fejn iċ-

ċirkustanzi jippermettu 
• Promozzjoni għall-użu ta’ lampi li jkollhom kontenut ta’ merkurju 

aktar baxx 
• Promozzjoni għall-użu ta’ unitajiet ta’ tidwil li jillimitaw l-

emissjonijiet ta’ dawl ’il fuq mill-orizzont7 

•  
Ta’ min jinnota li l-ordni tal-impatti mhux neċessarjament tfisser l-ordni tal-importanza tagħhom. 
Informazzjoni dettaljata dwar il-grupp ta’ prodotti tat-tidwil tat-toroq u s-sinjali tat-traffiku, inkluża l-informazzjoni dwar leġiżlazzjoni relatata u sorsi oħra, 
tista’ tinsab fir-Rapport dwar l-Isfond Tekniku. 
 
 
3. Kriterji tal-UE għall-APE għat-Tidwil tat-Toroq u s-Sinjali tat-Traffiku 
 

Kriterji fundamentali Kriterji komprensivi 
3.1 Kriterji tal-UE għall-APE għal tagħmir tat-tidwil tat-toroq 

SUĠĠETT SUĠĠETT 
Xiri ta’ tagħmir ta’ tidwil b’effiċjenza għolja (lampi, ballasts, unitajiet ta’ 
tidwil) 

Xiri ta’ tagħmir ta’ tidwil b’effiċjenza għolja (lampi, ballasts, unitajiet ta’ 
tidwil) 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 

                                                 
7 Ara is-CELMA Guide on Obtrusive Light li huwa disponibbli fuq: http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf 

http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf
http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf
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1. Il-lampi tat-tip tas-sodju taħt pressjoni għolja b'indiċi tal-apparenza tal-
kulur Ra < 60 għandu jkollhom, mill-inqas, din l-effikaċja ta’ 
luminożità: 
 

Wattage Nominali Effikaċja Speċifikata tal-Lampa Effikaċja Speċifikata tal-Lampa 
tal-Lampa (W)  (lm/W) – Ċara (lm/W) – Miksija 

W ≤ 45 ≥ 62 ≥ 60 
45 < W ≤ 55 ≥ 80 ≥ 70 
55 < W ≤ 75 ≥ 91 ≥ 82 
75 < W ≤ 105 ≥ 105 ≥ 95 
105 < W ≤ 155 ≥ 114 ≥ 107 
155 < W ≤ 255 ≥ 125 ≥ 120 
255 < W ≥ 138 ≥ 133 

 
Għas-sistemi eżistenti ta’ tidwil tat-toroq li għalihom is-sistema eżistenti 
tippermetti l-użu ta’ lampi li jissodisfaw dawn l-istandards għandhom 
jinxtraw lampi li jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet indikati hawn fuq. Is-
sistemi l-ġodda kollha għandhom jinkludu aċċessorji għal-lampi li 
jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet indikati hawn fuq. Il-lampi tat-tip tas-sodju 
taħt pressjoni għolja li jkunu ddisinjati biex jiffunzjonaw b’ballasts tal-
merkurju taħt pressjoni għolja huma eżentati. 
 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-lampa 
jew dikjarazzjoni bil-miktub biex juri li l-lampa tissodisfa dan il-kriterju. 

1. Il-lampi tat-tip tas-sodju taħt pressjoni għolja b'indiċi tal-apparenza tal-
kulur Ra < 60 għandu jkollhom, mill-inqas, din l-effikaċja ta’ luminożità:  
 

Wattage Nominali Effikaċja Speċifikata tal-Lampa Effikaċja Speċifikata tal-Lampa 
tal-Lampa (W)  (lm/W) – Ċara (lm/W) – Miksija 

W ≤ 45 ≥ 65 ≥ 62 
45 < W ≤ 55 ≥ 82 ≥ 72 
55 < W ≤ 75 ≥ 93 ≥ 83 
75 < W ≤ 105 ≥ 107 ≥ 96 
105 < W ≤ 155 ≥ 117 ≥ 110 
155 < W ≤ 255 ≥ 130 ≥ 121 
255 < W ≥ 140 ≥ 136 

 
Għas-sistemi eżistenti ta’ tidwil tat-toroq li għalihom is-sistema eżistenti 
tippermetti l-użu ta’ lampi li jissodisfaw dawn l-istandards għandhom jinxtraw 
lampi li jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet indikati hawn fuq. Is-sistemi l-ġodda 
kollha għandhom jinkludu aċċessorji għal-lampi li jissodisfaw l-
ispeċifikazzjonijiet indikati hawn fuq. Il-lampi tat-tip tas-sodju taħt pressjoni 
għolja li jkunu ddisinjati biex jiffunzjonaw b’ballasts tal-merkurju taħt pressjoni 
għolja huma eżentati. 
 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-lampa jew 
dikjarazzjoni bil-miktub biex juri li l-lampa tissodisfa dan il-kriterju. 

 
2. Il-lampi tat-tip tal-Alid tal-Metall b'indiċi tal-apparenza tal-kulur Ra < 

80 għandu jkollhom, mill-inqas, din l-effikaċja ta’ luminożità:  
 

Wattage Nominali Effikaċja Speċifikata tal-Lampa Effikaċja Speċifikata tal-Lampa 
tal-Lampa (W)  (lm/W) – Ċara (lm/W) – Miksija 

W ≤ 55 ≥ 85 ≥ 80 
55 < W ≤ 75 ≥ 100 ≥ 85 
75 < W ≤ 105 ≥ 105 ≥ 90 
105 < W ≤ 155 ≥ 110 ≥ 95 

2. Il-lampi tat-tip tal-Alid tal-Metall b'indiċi tal-apparenza tal-kulur Ra < 
80 għandu jkollhom, mill-inqas, din l-effikaċja ta’ luminożità:  
 

Wattage Nominali Effikaċja Speċifikata tal-Lampa Effikaċja Speċifikata tal-Lampa 
tal-Lampa (W)  (lm/W) – Ċara (lm/W) – Miksija 

W ≤ 55 ≥ 95 ≥ 85 
55 < W ≤ 75 ≥ 105 ≥ 90 
75 < W ≤ 105 ≥ 115 ≥ 95 
105 < W ≤ 155 ≥ 118 ≥ 98 
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155 < W ≤ 255 ≥ 100 ≥ 92 
255 < W ≥ 92 ≥ 100 

 
Għas-sistemi eżistenti ta’ tidwil tat-toroq li għalihom is-sistema eżistenti 
tippermetti l-użu ta’ lampi li jissodisfaw dawn l-istandards għandhom 
jinxtraw lampi li jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet indikati hawn fuq. Is-
sistemi l-ġodda kollha għandhom jinkludu aċċessorji għal-lampi li 
jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet indikati hawn fuq. 
 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-lampa 
jew dikjarazzjoni bil-miktub biex juri li l-lampa tissodisfa dan il-kriterju.  
 

155 < W ≤ 255 ≥ 105 ≥ 100 
255 < W ≥ 110 ≥ 105 

 
Għas-sistemi eżistenti ta’ tidwil tat-toroq li għalihom is-sistema eżistenti 
tippermetti l-użu ta’ lampi li jissodisfaw dawn l-istandards għandhom 
jinxtraw lampi li jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet indikati hawn fuq. Is-
sistemi l-ġodda kollha għandhom jinkludu aċċessorji għal-lampi li 
jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet indikati hawn fuq. 
 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-lampa 
jew dikjarazzjoni bil-miktub biex juri li l-lampa tissodisfa dan il-kriterju. 
 

3. Il-lampi tat-tip tal-Alid tal-Metall b'indiċi tal-apparenza tal-kulur Ra ≥ 
80 għandu jkollhom, mill-inqas, din l-effikaċja ta’ luminożità:  
 

Wattage Nominali Effikaċja Speċifikata tal-Lampa Effikaċja Speċifikata tal-Lampa 
tal-Lampa (W)  (lm/W) – Ċara (lm/W) – Miksija 

W ≤ 55 ≥ 85 ≥ 65 
55 < W ≤ 75 ≥ 94 ≥ 70 
75 < W ≤ 105 ≥ 95 ≥ 75 
105 < W ≤ 155 ≥ 96 ≥ 75 
155 < W ≤ 255 ≥ 97 ≥ 80 
255 < W ≥ 98 ≥ 80 

 
Għas-sistemi eżistenti ta’ tidwil tat-toroq li għalihom is-sistema eżistenti 
tippermetti l-użu ta’ lampi li jissodisfaw dawn l-istandards għandhom 
jinxtraw lampi li jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet indikati hawn fuq. Is-
sistemi l-ġodda kollha għandhom jinkludu aċċessorji għal-lampi li 
jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet indikati hawn fuq. 
 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-lampa 
jew dikjarazzjoni bil-miktub biex juri li l-lampa tissodisfa dan il-kriterju. 
 

3. Il-lampi tat-tip tal-Alid tal-Metall b'indiċi tal-apparenza tal-kulur Ra ≥ 
80 għandu jkollhom, mill-inqas, din l-effikaċja ta’ luminożità:  
 

Wattage Nominali Effikaċja Speċifikata tal-Lampa Effikaċja Speċifikata tal-Lampa 
tal-Lampa (W)  (lm/W) – Ċara (lm/W) – Miksija 

W ≤ 55 ≥ 90 ≥ 70 
55 < W ≤ 75 ≥ 100 ≥ 75 
75 < W ≤ 105 ≥ 101 ≥ 80 
105 < W ≤ 155 ≥ 102 ≥ 80 
155 < W ≤ 255 ≥ 103 ≥ 85 
255 < W ≥ 104 ≥ 85 

 
Għas-sistemi eżistenti ta’ tidwil tat-toroq li għalihom is-sistema eżistenti 
tippermetti l-użu ta’ lampi li jissodisfaw dawn l-istandards għandhom 
jinxtraw lampi li jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet indikati hawn fuq. Is-
sistemi l-ġodda kollha għandhom jinkludu aċċessorji għal-lampi li 
jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet indikati hawn fuq. 
 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-lampa 
jew dikjarazzjoni bil-miktub biex juri li l-lampa tissodisfa dan il-kriterju. 
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4. Ballasts għal lampi bi skariku elettriku ta' intensità għolja għandu 
jkollhom, mill-inqas, din l-effiċjenza: 
 

Wattage Nominali tal-Lampa (W) Effiċenzja minima tal-ballast (ηballast) % 
W < 30 70 
30 < W ≤ 75 80 
75 < W ≤ 105 82 
105 < W ≤ 405 86 
W > 405 91 

 
Meta: 
• L-effiċjenza tal-ballast (ηballast), li tfisser il-proporzjon bejn il-potenza tal-

lampa (l-output tal-ballast) u l-potenza tal-input taċ-ċirkwit tal-ballast tal-
lampa possibilment, bis-sensors, il-konnessjonijiet tan-netwerk u l-kargi 
awżiljarji l-oħrajn skonettjati. 

 
Il-ballasts li jistgħu jiffunzjonaw b’diversi Wattages għandhom ikunu 
konformi mar-rekwiżiti għal kull Wattage li jiffunzjonaw bih. 
 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-ballast 
jew dikjarazzjoni bil-miktub biex juri li l-ballast jissodisfa dan il-kriterju. Il-
metodu tal-kejl jingħata mill-IEC/EN 62442-2 (qiegħed jiġi ppreparat 
attwalment). 

4. Ballasts għal lampi bi skariku elettriku ta' intensità għolja għandu 
jkollhom, mill-inqas, din l-effiċjenza8: 

 
Wattage Nominali tal-Lampa (W) Effiċenzja minima tal-ballast (ηballast) % 

W ≤ 30 80 
30 < W ≤ 75 87 
75 < W ≤ 105 89 
105 < W ≤ 405 91 
W > 405 93 

 
Meta: 
• L-effiċjenza tal-ballast (ηballast), li tfisser il-proporzjon bejn il-potenza tal-

lampa (l-output tal-ballast) u l-potenza tal-input taċ-ċirkwit tal-ballast tal-
lampa possibilment, bis-sensors, il-konnessjonijiet tan-netwerk u l-kargi 
awżiljarji l-oħrajn skonettjati. 

 
Il-ballasts li jistgħu jiffunzjonaw b’diversi Wattages għandhom ikunu 
konformi mar-rekwiżiti għal kull Wattage li jiffunzjonaw bih. 
 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-ballast 
jew dikjarazzjoni bil-miktub biex juri li l-ballast jissodisfa dan il-kriterju. Il-
metodu tal-kejl jingħata mill-IEC/EN 62442-2 (qiegħed jiġi ppreparat 
attwalment). 
 

5. Rekwiżiti dwar l-imballaġġ għat-tagħmir tat-tidwil. 
 
Fejn jintużaw kaxxi tal-kartun, dawn għandhom ikunu magħmulin tal-inqas 
minn 80 % ta’ materjal irriċiklat wara l-konsum.  
 
 
 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip I għandhom jitqiesu 

5. Rekwiżiti dwar l-imballaġġ għat-tagħmir tat-tidwil. 
 
Ma għandhomx jintużaw il-laminati u l-plastiks kompożiti. Fejn jintużaw 
kaxxi tal-kartun, dawn għandhom ikunu magħmulin tal-inqas minn 80 % ta’ 
materjal irriċiklat wara l-konsum. Fejn jintużaw materjali tal-plastik, dawn 
għandhom ikunu magħmulin tal-inqas minn 50 % ta’ materjal irriċiklat wara 
l-konsum. 
 

                                                 
8 Dawn huma bbażati fuq rekwiżiti tat-tieled stadju għall-Ekodisinn, li għandhom jidħlu fis-seħħ tmien snin wara l-introduzzjoni tar-Regolament tal-Ekodisinn għat-Tidwil Terzjarju, jiġifieri f’April 2017. 
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bħala konformi, sakemm din l-ekotikketta tkun tissodisfa r-rekwiżiti elenkati 
hawn fuq. Mezzi ta’ provi xierqa oħra jiġu aċċettati wkoll, bħal evidenza bil-
miktub mill-manifattur li l-klawżola ta’ hawn fuq hija ssodisfata. 

Verifika: Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip I għandhom jitqiesu 
bħala konformi, sakemm din l-ekotikketta tkun tissodisfa r-rekwiżiti elenkati 
hawn fuq. Mezzi ta’ provi xierqa oħra jiġu aċċettati wkoll, bħal evidenza bil-
miktub mill-manifattur li l-klawżola ta’ hawn fuq hija ssodisfata. 
 

 6. Il-ballasts kollha li jintużaw għal lampi fluworexxenti kompatti 
għandhom ikunu elettroniċi. 

 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-ballast 
jew dikjarazzjoni bil-miktub biex juri li l-ballast jissodisfa dan il-kriterju. 
 

 7. Lampi tas-sodju taħt pressjoni għolja (HPS) u l-lampi tal-alid tal-metall 
(MH) għandu jkollhom il-fatturi ta' manutenzjoni tal-lumen tal-lampa u 
ta' sopravivenza tal-lampa li ġejjin: 

 
Tip ta' Lampa Sigħat Mixgħula LLMF LSF              
Lampi MH 12,000 (W ≤ 405) ≥ 0.80 ≥ 0.90 
Lampi HPS 12,000 (W ≤ 75) ≥ 0.80 ≥ 0.90 
Lampi HPS 16,000 (75 < W ≤ 605) ≥ 0.85 ≥ 0.90 

 
Il-Fattur tal-Manutenzjoni tal-Lumen tal-Lampa (LLMF) huwa definit bħala 
l-proporzjon tal-fluss ta' luminożità emess mill-lampa f'ħin partikolari fil-
ħajja tagħha mal-fluss inizjali ta' luminożità; 
 
Il-Fattur ta' Sopravivenza tal-Lampa (LSF) huwa definit bħala l-porzjon tal-
għadd totali ta' lampi li jkomplu jaħdmu fi żmien stipulat taħt kundizzjonijiet 
u frekwenza tal-iswiċċjar definiti;  
 
Il-fluss tal-luminożità huwa kwantità derivata mill-fluss radjanti (enerġija 
radjanti) bl-evalwazzjoni tar-radjazzjoni skont is-sensittività spettrali tal-
għajn umana; W hija l-potenza tal-lampa f’Watts. 
 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-lampa 
jew dikjarazzjoni bil-miktub biex juri li l-lampa tissodisfa dan il-kriterju.  
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 8. L-unitajiet ta' tidwil għandu jkollhom sistema ottika li jkollha 

gradazzjoni ta' protezzjoni minn intrużjoni kif ġej: 

a. IP65 għal klassijiet ta' toroq ME1 sa ME6 u MEW1 sa MEW6 
b. IP54 għal-klassijiet ta' toroq CE0 sa CE5, S1 sa S6, ES, EV u A  

 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-unità ta’ 
tidwil jew dikjarazzjoni bil-miktub biex juri li l-unità ta’ tidwil tissodisfa 
dan il-kriterju. L-istandard EN3201-1 jispjega l-klassijiet tat-toroq. 

 
KRITERJI TAL-GĦOTI KRITERJI TAL-GĦOTI 
1. Jingħataw punti addizzjonali lil dawk il-lampi li jkollhom dawn il-fatturi 

tal-manutenzjoni tal-lumen tal-lampa (LLMF) u l-fatturi ta' sopravivenza 
tal-lampa (LSF) li ġejjin: 
 

Sigħat Mixgħula 2000 4000 8000 16000 
LLMF 0.98 0.97 0.95 0.92 
LSF 0.99 0.98 0.95 0.92 

 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-lampa 
jew dikjarazzjoni bil-miktub biex juri li l-lampa tissodisfa dan il-kriterju. 

1. Jingħataw punti addizzjonali lil dawk il-lampi ta’ sostituzzjoni 
b’aċċessorji eżistenti li jkollhom dawn il-fatturi tal-manutenzjoni tal-
lumen tal-lampa (LLMF) u l-fatturi ta' sopravivenza tal-lampa (LSF) li 
ġejjin: 
 

Sigħat Mixgħula 2000 4000 8000 16000 
LLMF 0.98 0.97 0.95 0.92 
LSF 0.99 0.98 0.95 0.92 

 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-lampa 
jew dikjarazzjoni bil-miktub biex juri li l-lampa tissodisfa dan il-kriterju. 
 

2. Jingħataw punti addizzjonali lil dawk il-lampi HID li jkollhom kontenut 
ta’ merkurju li ma jkunx ogħla minn dak indikat fit-tabella ta’ hawn taħt, 
fejn W hija l-potenza tal-lampa f’Watts: 
 

Tip ta' lampa Kontenut ta' merkurju (mg/lamp) 
Lampi HPS (W ≤ 155) 25 
Lampi HPS (155 < W ≤ 405) 30 
Lampi HPS (W > 405) 40 
Lampi MH (W ≤ 95) 5 
Lampi MH (95 < W ≤ 245) 15 

2. Jingħataw punti addizzjonali lil dawk il-lampi HID li jkollhom kontenut 
ta’ merkurju li ma jkunx ogħla minn dak indikat fit-tabella ta’ hawn taħt, 
fejn W hija l-potenza tal-lampa f’Watts: 
 

Tip ta' lampa Kontenut ta' merkurju (mg/lamp) 
Lampi HPS (W ≤ 155) 20 
Lampi HPS (155 < W ≤ 405) 25 
Lampi HPS (W > 405) 35 
Lampi MH (W ≤ 95) 2 
Lampi MH (95 < W ≤ 245) 9 
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Lampi MH (W > 245) 30 
 

Verifika: Skont id-Direttiva tal-Ekodisinn (2009/125/KE) u l-Anness III tar-
Regolament tal-Kummissjoni Nru 245/2009, il-kontenut ta’ merkurju 
għandu jiġi speċifikat fit-tagħrif dwar il-prodott fuq siti tal-internet 
aċċessibbli mingħajr ħlas u f'forom oħrajn meqjusa xierqa. Bħala verifika, 
jistgħu jintalbu kopja tat-tqassim tal-imballaġġ u ħolqa għas-sit tal-internet 
tal-offerent fejn jiġi speċifikat il-kontenut ta’ merkurju. 
 

Lampi MH (W > 245) 27 
 

Verifika: Skont id-Direttiva tal-Ekodisinn (2009/125/KE) u l-Anness III tar-
Regolament tal-Kummissjoni Nru 245/2009, il-kontenut ta’ merkurju 
għandu jiġi speċifikat fit-tagħrif dwar il-prodott fuq siti tal-internet 
aċċessibbli mingħajr ħlas u f'forom oħrajn meqjusa xierqa. Bħala verifika, 
jistgħu jintalbu kopja tat-tqassim tal-imballaġġ u ħolqa għas-sit tal-internet 
tal-offerent fejn jiġi speċifikat il-kontenut ta’ merkurju. 
 

3. Jingħataw punti addizzjonali lill-ballasts għal lampi bi skariku elettriku 
ta' intensità għolja li jkollhom, mill-inqas, din l-effiċjenza: 

 
Wattage Nominali tal-Lampa (W) Effiċenzja minima tal-ballast 
(ηballast) % 

W ≤ 100 85 
100 < W 92 

 
Meta: 
• L-effiċjenza tal-ballast (ηballast), li tfisser il-proporzjon bejn il-potenza tal-

lampa (l-output tal-ballast) u l-potenza tal-input taċ-ċirkwit tal-ballast tal-
lampa possibilment, bis-sensors, il-konnessjonijiet tan-netwerk u l-kargi 
awżiljarji l-oħrajn skonettjati. 

 
Il-ballasts li jistgħu jiffunzjonaw b’diversi Wattages għandhom ikunu 
konformi mar-rekwiżiti għal kull Wattage li jiffunzjonaw bih. 
 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-ballast 
jew dikjarazzjoni bil-miktub biex juri li l-ballast jissodisfa dan il-kriterju. Il-
metodu tal-kejl jingħata mill-IEC/EN 62442-2 (qiegħed jiġi ppreparat 
attwalment). Metodi ta’ kejl ekwivalenti jistgħu jiġu aċċettati wkoll. 
 

3. Jingħataw punti addizzjonali lill-ballasts għal lampi bi skariku elettriku 
ta' intensità għolja li jkollhom, mill-inqas, din l-effiċjenza: 

 
Wattage Nominali tal-Lampa (W) Effiċenzja minima tal-ballast (ηballast) % 

W ≤ 100 90 
100 < W 94 

 
Meta: 
• L-effiċjenza tal-ballast (ηballast), li tfisser il-proporzjon bejn il-potenza tal-

lampa (l-output tal-ballast) u l-potenza tal-input taċ-ċirkwit tal-ballast tal-
lampa possibilment, bis-sensors, il-konnessjonijiet tan-netwerk u l-kargi 
awżiljarji l-oħrajn skonettjati. 

 
Il-ballasts li jistgħu jiffunzjonaw b’diversi Wattages għandhom ikunu 
konformi mar-rekwiżiti għal kull Wattage li jiffunzjonaw bih. 
 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-ballast 
jew dikjarazzjoni bil-miktub biex juri li l-ballast jissodisfa dan il-kriterju. Il-
metodu tal-kejl jingħata mill-IEC/EN 62442-2 (qiegħed jiġi ppreparat 
attwalment). Metodi ta’ kejl ekwivalenti jistgħu jiġu aċċettati wkoll. 

 

4. Meta l-lampi tal-alid tal-metall jiġu identifikati bħala t-tip ta’ lampi l-
aktar adatt, jingħataw punti addizzjonali lil dawk il-lampi li jissodisfaw 
il-kriterju komprensiv rilevanti għall-effikaċja ta’ luminożità. 

4. Jingħataw punti addizzjonali meta l-unitajiet ta’ tidwil ikunu 
kompatibbli ma' sistemi li jkun fihom sistemi li jbaxxu d-dawl u ta' 
kontroll li jqisu d-dawl disponibbli mal-ġurnata, il-kundizzjonijiet tat-
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Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-lampa 
jew dikjarazzjoni bil-miktub biex juri li l-lampa tissodisfa dan il-kriterju. 
 

traffiku u tat-temp, u li jikkompensaw ukoll għall-varjazzjoni fir-
riflessjoni tul il-ħin u għad-dimensjonar inizjali tas-sistema minħabba l-
fattur ta' manutenzjoni tal-lumen tal-lampa. 

 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-unità ta’ 
tidwil jew dikjarazzjoni bil-miktub biex juri li l-unità ta’ tidwil tissodisfa 
dan il-kriterju. 
 

 
 

Kriterji fundamentali Kriterji komprensivi 
3.2 Kriterji tal-UE għall-APE għad-disinn tat-tidwil tat-toroq 

SUĠĠETT SUĠĠETT 
Disinn effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u tal-enerġija ta’ sistemi ta’ tidwil ġodda 
jew ta’ rinnovazzjoni ta’ sistemi ta’ tidwil eżistenti 
 

Disinn effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u tal-enerġija ta’ sistemi ta’ tidwil ġodda 
jew ta’ rinnovazzjoni ta’ sistemi ta’ tidwil eżistenti 
 

KRITERJU TAL-GĦAŻLA KRITERJU TAL-GĦAŻLA 
Meta isir disinn ta’ sistema ta’ tidwil ġdida, l-offerent għandu juri li d-disinn 
ikun qed isir minn persunal li jkollu tal-anqas tliet snin esperjenza fid-disinn 
ta’ tidwil u/jew li jkollu kwalifiki professjonali xierqa fl-inġinerija tat-tidwil 
jew li jkun membru ta’ entità professjonali fil-qasam tad-disinn ta’ tidwil. 
 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi lista tal-persuni responsabbli għall-
proġett, inkluż l-istaff maniġerjali, li tindika l-kwalifiki edukattivi u 
professjonali flimkien mal-esperjenza rilevanti. Meta x-xogħol jingħata lil 
sottokuntratturi, din il-lista għandha tinkludi l-persuni impjegati mis-
sottokuntratturi. L-offerent għandu jipprovdi wkoll lista ta’ skemi ta’ tidwil 
li huwa jkun iddisinja fl-aħħar tliet snin. 
 

Meta isir disinn ta’ sistema ta’ tidwil ġdida, l-offerent għandu juri li d-disinn 
ikun qed isir minn persunal li jkollu tal-anqas tliet snin esperjenza fid-disinn 
ta’ tidwil u/jew li jkollu kwalifiki professjonali xierqa fl-inġinerija tat-tidwil 
jew li jkun membru ta’ entità professjonali fil-qasam tad-disinn ta’ tidwil. 
 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi lista tal-persuni responsabbli għall-
proġett, inkluż l-istaff maniġerjali, li tindika l-kwalifiki edukattivi u 
professjonali flimkien mal-esperjenza rilevanti. Meta x-xogħol jingħata lil 
sottokuntratturi, din il-lista għandha tinkludi l-persuni impjegati mis-
sottokuntratturi. L-offerent għandu jipprovdi wkoll lista ta’ skemi ta’ tidwil 
li huwa jkun iddisinja fl-aħħar tliet snin. 
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SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
1. Meta sistema ta’ tidwil ġdida tkun qed tiġi pprovduta għal rotta tat-

traffiku (il-klassijiet ME jew MEW tal-istandard EN 13201-1), il-valur 
tal-indikatur tal-effiċjenza enerġetika massima, li huwa l-prodott tal-
potenza medja tas-sistema diviża bil-valur tal-luminanza meħtieġa għal-
wiċċ tat-triq u bl-erja li teħtieġ tiddawwal, ma għandux ikun ogħla minn 
dawn il-valuri: 

 
Wattage tal-Lampa (W) Indikatur tal-effiċjenza enerġetika 

 massima (W/cd/m2·m2) 

W ≤ 55 0.974 
55 < W ≤ 155 0.824 
155 < W 0.674 

 
Verifika: Kalkolu li jingħata mid-disinjatur tat-tidwil li jindika l-enerġija 
totali u l-enerġija medja kkonsmati mis-sistema ta’ tidwil, inkluż il-lampi, 
ballasts, sensors u kontrolli, diviża bil-valur tal-luminanza meħtieġa għall-
wiċċ tat-triq u bl-erja totali li teħtieġ tiddawwal (inkluż il-mogħdija tat-triq 
u, fejn rilevanti, passaġġi). Meta t-tidwil ikun jista’ jitbaxxa, il-potenza 
medja tas-sistema tkun l-enerġija medja kkonsmata mis-sistema li titkejjel 
fuq il-medja tal-valuri rispettivi għal perjodi li jkollhom konsum differenti. 
Id-disinjatur tat-tidwil għandu juri wkoll li t-tidwil jissodisfa l-istandards ta’ 
prestazzjoni rilevanti tal-EN 13201, l-istandards nazzjonali ekwivalenti jew 
il-gwidi tal-aħjar prattika, jew dawk stabbiliti mill-awtorità pubblika. Skont 
ma jkunu t-tip tat-triq u r-rekwiżiti tiegħu, dawn jistgħu jinkludu l-
luminanza, l-uniformità, il-kontroll tal-leħħa u t-tidwil tal-inħawi. L-awtorità 
pubblika tista’ taċċetta valuri ogħla tal-effiċjenza enerġetika meta jkun 
hemm restrizzjonijiet partikolari, pereżempju għal pilastri li jridu jitwaħħlu 
f’għoli jew f’post mhux tas-soltu, jew fejn it-tidwil tat-toroq ikun maħsub 
għal skop ornamentali jew dekorattiv, jew fejn ikun hemm limiti stretti 
mhux tas-soltu fuq it-tixrid tad-dawl jew rekwiżiti impenjattivi għall-
apparenza tal-kulur. F’ċerti każijiet jista' jkun aċċettabbli valur li jkun 
sad-doppju tal-indikatur tal-effiċjenza enerġetika massima indikat 

1. Meta sistema ta’ tidwil ġdida tkun qed tiġi pprovduta għal rotta tat-
traffiku (il-klassijiet ME jew MEW tal-istandard EN 13201-1), il-valur 
tal-indikatur tal-effiċjenza enerġetika massima, li huwa l-prodott tal-
potenza medja tas-sistema diviża bil-valur tal-luminanza meħtieġa għal-
wiċċ tat-triq u bl-erja li teħtieġ tiddawwal, ma għandux ikun ogħla minn 
dawn il-valuri: 

 
Wattage tal-Lampa (W) Indikatur tal-effiċjenza enerġetika 

 massima (W/cd/m2·m2) 

W ≤ 55 0.824 
55 < W ≤ 155 0.674 
155 < W 0.524 

 
Verifika: Kalkolu li jingħata mid-disinjatur tat-tidwil li jindika l-enerġija 
totali u l-enerġija medja kkonsmati mis-sistema ta’ tidwil, inkluż il-lampi, 
ballasts, sensors u kontrolli, diviża bil-valur tal-luminanza meħtieġa għall-
wiċċ tat-triq u bl-erja totali li teħtieġ tiddawwal (inkluż il-mogħdija tat-triq 
u, fejn rilevanti, passaġġi). Meta t-tidwil ikun jista’ jitbaxxa, il-potenza 
medja tas-sistema tkun l-enerġija medja kkonsmata mis-sistema li titkejjel 
fuq il-medja tal-valuri rispettivi għal perjodi li jkollhom konsum differenti. 
Id-disinjatur tat-tidwil għandu juri wkoll li t-tidwil jissodisfa l-istandards ta’ 
prestazzjoni rilevanti tal-EN 13201, l-istandards nazzjonali ekwivalenti jew 
il-gwidi tal-aħjar prattika, jew dawk stabbiliti mill-awtorità pubblika. Skont 
ma jkunu t-tip tat-triq u r-rekwiżiti tiegħu, dawn jistgħu jinkludu l-
luminanza, l-uniformità, il-kontroll tal-leħħa u t-tidwil tal-inħawi. L-awtorità 
pubblika tista’ taċċetta valuri ogħla tal-effiċjenza enerġetika meta jkun 
hemm restrizzjonijiet partikolari, pereżempju għal pilastri li jridu jitwaħħlu 
f’għoli jew f’post mhux tas-soltu, jew fejn it-tidwil tat-toroq ikun maħsub 
għal skop ornamentali jew dekorattiv, jew fejn ikun hemm limiti stretti 
mhux tas-soltu fuq it-tixrid tad-dawl jew rekwiżiti impenjattivi għall-
apparenza tal-kulur. F’ċerti każijiet jista' jkun aċċettabbli valur li jkun sad-
doppju tal-indikatur tal-effiċjenza enerġetika massima indikat hawn fuq. 
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hawn fuq.  
2. Meta sistema ta’ tidwil ġdida tkun qed tiġi pprovduta għal żona ta’ 

kunflitt tat-traffiku bħal xi intersezzjoni ta’ toroq jew xi triq tal-ħwienet, 
mogħdija jew passaġġ għaċ-ċiklisti (il-klassijiet CE jew S tal-istandard 
EN 13201-1), il-valur tal-indikatur tal-effiċjenza enerġetika massima, li 
huwa l-prodott tal-potenza medja tas-sistema diviża bil-valur tal-
illuminanza meħtieġa għall-wiċċ tat-triq u bl-erja li teħtieġ tiddawwal, 
ma għandux ikun ogħla minn dawn il-valuri: 

 
Illuminanza meħtieġa (lux) Indikatur tal-effiċjenza enerġetika 

 massima (W/lux·m2) 

E ≤ 15 lux 0.054 
E > 15 lux 0.044 

 
Verifika: Kalkolu li jingħata mid-disinjatur tat-tidwil li jindika l-enerġija 
totali kkonsmata mis-sistema ta’ tidwil, inkluż il-lampi, ballasts, sensors u 
kontrolli, diviża bil-valur tal-illuminanza orizzontali meħtieġa u bl-erja totali 
li teħtieġ tiddawwal. Meta t-tidwil ikun jista’ jitbaxxa, il-potenza medja tas-
sistema tkun l-enerġija medja kkonsmata mis-sistema li titkejjel fuq il-medja 
tal-valuri rispettivi għal perjodi li jkollhom konsum differenti. Id-disinjatur 
tat-tidwil għandu juri wkoll li t-tidwil jissodisfa l-istandards ta’ prestazzjoni 
rilevanti tal-EN 13201, l-istandards nazzjonali ekwivalenti jew il-gwidi tal-
aħjar prattika, jew dawk stabbiliti mill-awtorità pubblika. Skont ma jkunu t-
tip tat-triq u r-rekwiżiti tiegħu, dawn jistgħu jinkludu l-illuminanza u l-
uniformità. L-awtorità pubblika tista’ taċċetta valuri ogħla tal-effiċjenza 
enerġetika meta jkun hemm restrizzjonijiet partikolari, pereżempju għal 
pilastri li jridu jitwaħħlu f’għoli jew f’post mhux tas-soltu, jew fejn it-tidwil 
tat-toroq ikun maħsub għal skop ornamentali jew dekorattiv, jew fejn ikun 
hemm limiti stretti mhux tas-soltu fuq it-tixrid tad-dawl jew rekwiżiti 
impenjattivi għall-apparenza tal-kulur. F’ċerti każijiet jista' jkun aċċettabbli 
valur li jkun sad-doppju tal-indikatur tal-effiċjenza enerġetika massima 
indikat hawn fuq. 
 

2. Meta sistema ta’ tidwil ġdida tkun qed tiġi pprovduta għal żona ta’ 
kunflitt tat-traffiku bħal xi intersezzjoni ta’ toroq jew xi triq tal-ħwienet, 
mogħdija jew passaġġ għaċ-ċiklisti (il-klassijiet CE jew S tal-istandard 
EN 13201-1), il-valur tal-indikatur tal-effiċjenza enerġetika massima, li 
huwa l-prodott tal-potenza medja tas-sistema diviża bil-valur tal-
illuminanza meħtieġa għall-wiċċ tat-triq u bl-erja li teħtieġ tiddawwal, 
ma għandux ikun ogħla minn dawn il-valuri: 

 
Illuminanza meħtieġa (lux) Indikatur tal-effiċjenza enerġetika 

 massima (W/lux·m2) 

E ≤ 15 lux 0.044 
E > 15 lux 0.034 

 
Verifika: Kalkolu li jingħata mid-disinjatur tat-tidwil li jindika l-enerġija 
totali kkonsmata mis-sistema ta’ tidwil, inkluż il-lampi, ballasts, sensors u 
kontrolli, diviża bil-valur tal-illuminanza orizzontali meħtieġa u bl-erja totali 
li teħtieġ tiddawwal. Meta t-tidwil ikun jista’ jitbaxxa, il-potenza medja tas-
sistema tkun l-enerġija medja kkonsmata mis-sistema li titkejjel fuq il-medja 
tal-valuri rispettivi għal perjodi li jkollhom konsum differenti. Id-disinjatur 
tat-tidwil għandu juri wkoll li t-tidwil jissodisfa l-istandards ta’ prestazzjoni 
rilevanti tal-EN 13201, l-istandards nazzjonali ekwivalenti jew il-gwidi tal-
aħjar prattika, jew dawk stabbiliti mill-awtorità pubblika. Skont ma jkunu t-
tip tat-triq u r-rekwiżiti tiegħu, dawn jistgħu jinkludu l-illuminanza u l-
uniformità. L-awtorità pubblika tista’ taċċetta valuri ogħla tal-effiċjenza 
enerġetika meta jkun hemm restrizzjonijiet partikolari, pereżempju għal 
pilastri li jridu jitwaħħlu f’għoli jew f’post mhux tas-soltu, jew fejn it-tidwil 
tat-toroq ikun maħsub għal skop ornamentali jew dekorattiv, jew fejn ikun 
hemm limiti stretti mhux tas-soltu fuq it-tixrid tad-dawl jew rekwiżiti 
impenjattivi għall-apparenza tal-kulur. F’ċerti każijiet jista' jkun aċċettabbli 
valur li jkun sad-doppju tal-indikatur tal-effiċjenza enerġetika massima 
indikat hawn fuq. 
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 3. L-unitajiet ta’ tidwil għandhom jiġu ddisinjati u installati biex jiġi żgurat 
li l-ULR, il-proporzjon ta’ dawl emess mill-unità ta’ tidwil ’il fuq mill-
orizzont, ikun limitat kif speċifikat fit-tabella ta’ hawn taħt, mingħajr 
detriment għall-effiċjenza enerġetika kumplessiva tas-sistema li jkunu 
ġew iddisinjati għaliha. 

 
 
 
 
Klassijiet ta’ referenza ULR massimu għall- 
ta’ tidwil tat-toroq unitajiet ta’ tidwil tat-toroq 
 
 Funzjonali (*) Ta’ kumdità (*) 

ME1 3% - 
ME2 3% - 
ME3 3% - 
ME4 5% - 
ME5 10% - 
ME6 10% - 
CE0 3% 10% 
CE1 3% 15% 
CE2 3% 15% 
CE3 3% 15% 
CE4 5% 20% 
CE5 10% 20% 
S1 3% 15% 
S2 5% 20% 
S3 10% 20% 
S4 - 25% 
S5 - 25% 
S6 - 25% 
S7 - 25% 

  
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-unità ta’ 
tidwil jew dikjarazzjoni bil-miktub biex juri li l-unità ta’ tidwil tissodisfa 
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dan il-kriterju. Kwalunkwe prova oħra għandha tiġi aċċettata. 
 

KRITERJI TAL-GĦOTI KRITERJI TAL-GĦOTI 
1. Meta tkun qed tiġi pprovduta sistema ta’ tidwil ġdida, din għandha 

tingħata kreditu jekk il-valuri tal-indikaturi tal-effiċjenza enerġetika 
jkunu inqas minn 90 % ta’ dawk indikati fit-tabella rilevanti għall-
kriterji fundamentali 1 u 2 ta’ hawn fuq. 

 
Verifika: Kalkolu kif speċifikat fil-kriterju rilevanti ta’ hawn fuq. 

1. Meta tkun qed tiġi pprovduta sistema ta’ tidwil ġdida, din għandha 
tingħata kreditu jekk il-valuri tal-indikaturi tal-effiċjenza enerġetika 
jkunu inqas minn 90 % ta’ dawk indikati fit-tabella rilevanti għall-
kriterji komprensivi 1 u 2 ta’ hawn fuq. 

 
Verifika: Kalkolu kif speċifikat fil-kriterju rilevanti ta’ hawn fuq. 
 

2. Fejn it-tbaxxija tad-dawl tkun meħtieġa u/jew ta’ benefiċċju, punti 
addizzjonali jingħataw b’mod proporzjonali għall-perċentwali tat-
tbaxxija tad-dawl fir-rigward tal-potenza tal-lampa. 

 
Nota: L-użu ta’ ballasts għat-tbaxxija tad-dawl jiddependi minn fejn ikun 
jinsab it-tidwil u minn aspetti oħra, pereżempju l-livelli tad-dawl ambjentali. 

 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-ballast 
jew dikjarazzjoni bil-miktub biex juri li l-ballast jissodisfa dan il-kriterju. 
 

2. Fejn it-tbaxxija tad-dawl tkun meħtieġa u/jew ta’ benefiċċju, punti 
addizzjonali jingħataw b’mod proporzjonali għall-perċentwali tat-
tbaxxija tad-dawl fir-rigward tal-potenza tal-lampa. 

 
Nota: L-użu ta’ ballasts għat-tbaxxija tad-dawl jiddependi minn fejn ikun 
jinsab it-tidwil u minn aspetti oħra, pereżempju l-livelli tad-dawl ambjentali.  

 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-ballast 
jew dikjarazzjoni bil-miktub biex juri li l-ballast jissodisfa dan il-kriterju. 
 

 3. Jingħataw punti addizzjonali lil unitajiet ta’ tidwil b’rata proporzjonali 
għat-tnaqqis ta’ dawl emess ’il fuq mill-orizzont, lil hinn mill-istandards 
speċifikati fil-Kriterji Komprensivi 3, mingħajr detriment għall-
effiċjenza enerġetika kumplessiva tas-sistema li jkunu ġew iddisinjati 
għaliha. 

 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-unità ta’ 
tidwil jew dikjarazzjoni bil-miktub biex juri li l-unità ta’ tidwil tissodisfa 
dan il-kriterju.  
 

 
 



16 
 

Kriterji fundamentali Kriterji komprensivi 
3.3 Kriterji tal-UE għall-APE għall-installazzjoni tat-tidwil tat-toroq 

SUĠĠETT SUĠĠETT 
Installazzjoni effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u tal-enerġija ta’ sistemi ta’ tidwil 
ġodda jew rinnovazzjoni ta’ sistemi ta’ tidwil eżistenti 
 

Installazzjoni effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u tal-enerġija ta’ sistemi ta’ tidwil 
ġodda jew rinnovazzjoni ta’ sistemi ta’ tidwil eżistenti 
 

KRITERJU TAL-GĦAŻLA KRITERJU TAL-GĦAŻLA 
Meta tiġi installata sistema ta’ tidwil ġdida jew rinnovata, l-offerent għandu 
juri li l-installazzjoni tkun qed issir minn persunal li jkollu tal-anqas tliet 
snin esperjenza fl-installazzjoni ta’ sistemi ta’ tidwil u/jew li jkollu kwalifiki 
professjonali xierqa fl-inġinerija elettrika jew fl-inġinerija tas-servizzi tal-
bini, jew li jkun membru ta’ entità professjonali fil-qasam tat-tidwil. 
 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi lista tal-persuni responsabbli għall-
proġett, inkluż l-istaff maniġerjali, li tindika l-kwalifiki edukattivi u 
professjonali flimkien mal-esperjenza rilevanti. Meta x-xogħol jingħata lil 
sottokuntratturi, din il-lista għandha tinkludi l-persuni impjegati mis-
sottokuntratturi. L-offerent għandu jipprovdi wkoll lista ta’ skemi ta’ tidwil 
li huwa jkun installa fl-aħħar tliet snin. 
 

Meta tiġi installata sistema ta’ tidwil ġdida jew rinnovata, l-offerent għandu 
juri li l-installazzjoni tkun qed issir minn persunal li jkollu tal-anqas tliet 
snin esperjenza fl-installazzjoni ta’ sistemi ta’ tidwil u/jew li jkollu kwalifiki 
professjonali xierqa fl-inġinerija elettrika jew fl-inġinerija tas-servizzi tal-
bini, jew li jkun membru ta’ entità professjonali fil-qasam tat-tidwil. 
 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi lista tal-persuni responsabbli għall-
proġett, inkluż l-istaff maniġerjali, li tindika l-kwalifiki edukattivi u 
professjonali flimkien mal-esperjenza rilevanti. Meta x-xogħol jingħata lil 
sottokuntratturi, din il-lista għandha tinkludi l-persuni impjegati mis-
sottokuntratturi. L-offerent għandu jipprovdi wkoll lista ta’ skemi ta’ tidwil 
li huwa jkun installa fl-aħħar tliet snin. 
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SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
1. L-offerent għandu jipprovdi dawn l-istruzzjonijiet li ġejjin għall-

installazzjoni ta' sistemi ta' tidwil ġodda jew rinnovati: 
• Istruzzjonijiet dwar iż-żarmar ta’ unitajiet ta’ tidwil 
• Istruzzjonijiet dwar il-metodu tas-sostituzzjoni ta’ lampi, u dwar 

liema lampi jistgħu jintużaw fl-unitajiet ta’ tidwil bla ma titnaqqas l-
effiċjenza enerġetika ddikjarata 

• Istruzzjonijiet dwar l-użu u l-manutenzjoni tal-kontrolli tat-tidwil 
• Għall-kontrolli konnessi mad-dawl tal-ġurnata, istruzzjonijiet dwar 

ir-rikalibrazzjoni u l-aġġustament tagħhom.  
• Għall-iswiċċijiet tal-ħin, istruzzjonijiet dwar l-aġġustament tal-

ħinijiet tat-tifi tas-swiċċ, u pariri dwar kif dan jista’ jsir bl-aħjar mod 
biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ta’ tidwil bla ma jiżdied il-konsum tal-
enerġija. 

 
Verifika: Konferma li l-awtorità kontraenti tkun se tingħata istruzzjonijiet 
bil-miktub. 
 

1. L-offerent għandu jipprovdi dawn l-istruzzjonijiet li ġejjin għall-
installazzjoni ta' sistemi ta' tidwil ġodda jew rinnovati: 
• Istruzzjonijiet dwar iż-żarmar ta’ unitajiet ta’ tidwil 
• Istruzzjonijiet dwar il-metodu tas-sostituzzjoni ta’ lampi, u dwar 

liema lampi jistgħu jintużaw fl-unitajiet ta’ tidwil bla ma titnaqqas l-
effiċjenza enerġetika ddikjarata 

• Istruzzjonijiet dwar l-użu u l-manutenzjoni tal-kontrolli tat-tidwil 
• Għall-kontrolli konnessi mad-dawl tal-ġurnata, istruzzjonijiet dwar 

ir-rikalibrazzjoni u l-aġġustament tagħhom.  
• Għall-iswiċċijiet tal-ħin, istruzzjonijiet dwar l-aġġustament tal-

ħinijiet tat-tifi tas-swiċċ, u pariri dwar kif dan jista’ jsir bl-aħjar mod 
biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ta’ tidwil bla ma jiżdied il-konsum tal-
enerġija. 

 
Verifika: Konferma li l-awtorità kontraenti tkun se tingħata istruzzjonijiet 
bil-miktub. 

KLAWŻOLI TA’ PRESTAZZJONI FIL-KUNTRATT KLAWŻOLI TA’ PRESTAZZJONI FIL-KUNTRATT 
1. L-offerent għandu jiżgura li s-sistemi u kontrolli ta’ tidwil ġodda jew 

rinnovati jkunu qed jiffunzjonaw tajjeb u bla ma jużaw aktar enerġija 
milli meħtieġ.  
• Il-kontrolli konnessi mad-dawl tal-ġurnata għandhom jiġu kkalibrati 

biex jiġi żgurat li t-tidwil jintefa hekk kif ikun hemm biżżejjed dawl 
tal-ġurnata 

• L-iswiċċijiet tal-ħin għandhom jiġu ssettjati fil-ħinijiet xierqa tat-tifi 
biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ta’ tidwil bla ma jiżdied il-konsum tal-
enerġija 

 
F’każ li wara li jsir il-kummmissjonar tas-sistema, ikun evidenti li l-kontrolli 
tat-tidwil ma jissodisfawx dawn ir-rekwiżiti kollha, l-offerent għandu 
jaġġusta u/jew jikkalibra mill-ġdid il-kontrolli biex jissodisfawhom. 
 
Verifika: Dikjarazzjoni mill-offerent li jkunu twettqu l-aġġustamenti u l-

1. L-offerent għandu jiżgura li s-sistemi u kontrolli ta’ tidwil ġodda jew 
rinnovati jkunu qed jiffunzjonaw tajjeb u bla ma jużaw aktar enerġija 
milli meħtieġ.  
• Il-kontrolli konnessi mad-dawl tal-ġurnata għandhom jiġu kkalibrati 

biex jiġi żgurat li t-tidwil jintefa hekk kif ikun hemm biżżejjed dawl 
tal-ġurnata 

• L-iswiċċijiet tal-ħin għandhom jiġu ssettjati fil-ħinijiet xierqa tat-tifi 
biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ta’ tidwil bla ma jiżdied il-konsum tal-
enerġija 

 
F’każ li wara li jsir il-kummmissjonar tas-sistema, ikun evidenti li l-kontrolli 
tat-tidwil ma jissodisfawx dawn ir-rekwiżiti kollha, l-offerent għandu 
jaġġusta u/jew jikkalibra mill-ġdid il-kontrolli biex jissodisfawhom. 
 
Verifika: Dikjarazzjoni mill-offerent li jkunu twettqu l-aġġustamenti u l-
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kalibrazzjonijiet rilevanti. 
 

kalibrazzjonijiet rilevanti. 

2. L-offerent għandu jiżgura li t-tagħmir tat-tidwil (inkluż il-lampi, l-
unitajiet ta’ tidwil u l-kontrolli tat-tidwil) huwa installat eżattament kif 
speċifikat fid-disinn oriġinali. 

 
Verifika: Skeda tat-tagħmir ta’ tidwil installat mehmuża mal-fatturi u n-noti 
ta’ kunsinna tal-manifatturi, u konferma li t-tagħmir huwa kif speċifikat 
oriġinarjament.  
 
Nota: Din il-klawżola ta’ prestazzjoni fil-kuntratt hija maħsuba biex 
telimina s-sostituzzjoni ta’ prodotti tat-tidwil bi prodotti inferjuri waqt il-fażi 
tal-installazzjoni. Meta s-sostituzzjoni tkun inevitabbli minħabba li l-prodotti 
speċifikati oriġinarjament ma jkunux disponibbli, l-offerent għandu 
jipprovdi skema ta’ sostituzzjoni u kalkolu li juru li l-installazzjoni, bil-
prodotti sostitwiti, xorta waħda tissodisfa l-kriterji tad-disinn ta’ tidwil 
rilevanti msemmija fil-punt 3.2 ta’ hawn fuq. 
 

2. L-offerent għandu jiżgura li t-tagħmir tat-tidwil (inkluż il-lampi, l-
unitajiet ta’ tidwil u l-kontrolli tat-tidwil) huwa installat eżattament kif 
speċifikat fid-disinn oriġinali. 

 
Verifika: Skeda tat-tagħmir ta’ tidwil installat mehmuża mal-fatturi u n-noti 
ta’ kunsinna tal-manifatturi, u konferma li t-tagħmir huwa kif speċifikat 
oriġinarjament.  
 
Nota: Din il-klawżola ta’ prestazzjoni fil-kuntratt hija maħsuba biex 
telimina s-sostituzzjoni ta’ prodotti tat-tidwil bi prodotti inferjuri waqt il-fażi 
tal-installazzjoni. Meta s-sostituzzjoni tkun inevitabbli minħabba li l-prodotti 
speċifikati oriġinarjament ma jkunux disponibbli, l-offerent għandu 
jipprovdi skema ta’ sostituzzjoni u kalkolu li juru li l-installazzjoni, bil-
prodotti sostitwiti, xorta waħda tissodisfa l-kriterji tad-disinn ta’ tidwil 
rilevanti msemmija fil-punt 3.2 ta’ hawn fuq. 

3. L-offerent għandu jimplimenta miżuri ambjentali xierqa biex inaqqas u 
jirkupra l-iskart li jiġi prodott waqt l-installazzjoni ta’ sistema ta’ tidwil 
ġdida jew rinnovata. L-iskart kollu ta’ lampi, ta’ unitajiet ta’ tidwil u ta’ 
kontrolli tat-tidwil għandu jiġi sseparat u jinbagħat għall-irkupru skont 
id-Direttiva WEEE. 

 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi konferma bil-miktub li tiddikjara kif 
l-iskart ikun ġie sseparat, irkuprat jew irriċiklat.  
 

3. L-offerent għandu jimplimenta miżuri ambjentali xierqa biex inaqqas u 
jirkupra l-iskart li jiġi prodott waqt l-installazzjoni ta’ sistema ta’ tidwil 
ġdida jew rinnovata. L-iskart kollu ta’ lampi, ta’ unitajiet ta’ tidwil u ta’ 
kontrolli tat-tidwil għandu jiġi sseparat u jinbagħat għall-irkupru skont 
id-Direttiva WEEE. 

 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi konferma bil-miktub li tiddikjara kif 
l-iskart ikun ġie sseparat, irkuprat jew irriċiklat.  

 
 



19 
 

Noti ta' spjegazzjoni 
 

L-awtorità kontraenti għandha tqis iċ-ċirkostanzi tal-post (it-tip tat-triq, l-użu tat-triq u l-kundizzjonijiet klimatiċi tagħha) u t-teknoloġiji differenti ta’ tidwil 
tat-toroq disponibbli fis-swieq sabiex tiddetermina liema hija l-aħjar teknoloġija disponibbli għall-ħtiġijiet identifikati. Fejn ikun possibbli, minbarra l-kriterji 
għall-APE indikati f’din l-Iskeda tal-Prodott, l-awtorità kontraenti għandha tqis ukoll li sistemi ta’ tidwil tat-toroq ġodda se jibqgħu jsiru għal għadd sinifikanti 
ta’ snin, u għaldaqstant, għandha tikkunsidra l-għażla tal-aħjar teknoloġija disponibbli għall-ħtiġijiet speċifiċi identifikati. 
 
B’mod partikolari, il-ħtieġa ta’ kontroll tat-tniġġis tad-dawl tista' tkun akbar f'ċerti postijiet, pereżempju f'żoni rurali jew fil-qrib ta’ bini abitat. L-awtorità 
kontraenti għandha mnejn tkun teħtieġ tispeċifika valuri ta’ proporzjon aktar baxxi għat-tixrid ta’ dawl ’il fuq minn dawk indikati fil-kriterji ta’ hawn fuq, u 
tintroduċi rekwiżiti addizzjonali li jillimataw it-tixrid tad-dawl għall-bini abitat. Tagħrif dwar dawn il-kwistjonijiet jingħata fl-istandards nazzjonali u fir-
Rapport Tekniku CIE-1509 tas-CIE (Kummissjoni Internazzjonali dwar it-Tidwil). 
 
L-awtorità kontraenti għandha tqis biss lampi li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi indikati fil-kriterji. Ix-xiri ta’ lampi tat-tip tal-merkurju taħt pressjoni għolja 
għandu jkun evitat, fejn possibbli, peress li l-użu tagħhom għandu jiġi eliminat gradwalment sal-2015. Meta l-użu ta’ lampi oħra minflok il-lampi MH u HPS 
ikun meqjus bħala xieraq għall-użu maħsub, l-awtorità kontraenti għandha tiżgura li tiġi magħżula l-aħjar teknoloġija disponibbli. Din tista’ tinkludi, 
pereżempju, il-lampi LED. Il-lampi LED għandhom għadd ta’ benefiċċji potenzjali, li jinkludu l-iffrankar fil-konsum tal-enerġija u t-tnaqqis assoċjat ta’ 
emissjonijiet ta’ gassijiet serra, tnaqqis tal-perjodu taż-żmien tal-irkupru tal-investiment, luminożità għal żmien itwal tul il-ħajja tagħhom u inqas ħtieġa ta’ 
manutenzjoni minħabba li l-lampa jkollha ħajja itwal. Madankollu, l-użu ta’ LEDs għandu jiġi kkonsidrat każ b’każ, fejn jitqiesu ċirkostanzi u rekwiżiti 
speċifiċi biex jiġi żgurat li l-użu tagħhom ikun xieraq. 
 
Għal-lampi b'indiċi tal-apparenza tal-kulur għoljin japplikaw kriterji differenti għall-APE, bħalma huwa l-każ tal-lampi HPS b'indiċi tal-apparenza tal-kulur 
Ra ≥ 60 u l-lampi MH b'indiċi tal-apparenza tal-kulur Ra ≥ 80. Indiċi tal-apparenza tal-kulur għoli jagħmel il-kuluri jidhru aktar naturali, kif jidhru taħt id-
dawl tal-ġurnata jew id-dawl tat-tungstenu. Ġeneralment dawn il-lampi jkollhom effiċjenza enerġetika aktar baxxa; għalhekk, għandhom jinxtraw biss meta 
jkun hemm raġuni partikolari għalfejn jintużaw, pereżempju għal xi triq tax-xiri li fiha jinġabru ħafna nies. Alternattivament, id-dawl abjad b’indiċi tal-
apparenza tal-kulur tajjeb (pereżempju, il-lampi MH b’indiċi tal-apparenza tal-kulur 60 ≤ Ra < 80) jippermetti l-użu ta’ tidwil aktar baxx u b’hekk jiffranka l-
enerġija. 
 
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. 
 
Meta jiġu sostitwiti lampi fluworexxenti, l-awtorità kontraenti għandha tiżgura li l-lampi ta’ sostituzzjoni li jintużaw ikunu dawk bl-ogħla effiċjenza 
enerġetika.  
 
                                                 
9 CIE Technical Report 150. Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting installations. CIE, Vjenna, 2003. 
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Nota: L-istandards li jkopru l-kejl tal-effiċjenza ta’ ballasts HID qed jiġu ppreparati attwalment, u dawn se jsiru rekwiżit tat-tielet (3) stadju tar-
Regolament 245/2009. 
 
 
Kunsiderazzjonijiet ta’ spejjeż 
 
Meta wieħed jixtri lampi bi skariku elettriku ta’ intensità għolja (HID), minbarra li jqis il-prezz inizjali tax-xiri, huwa importanti li jqis ukoll l-effiċjenza tal-
lampa. Minkejja li lampi tat-tip tal-merkurju taħt pressjoni għolja (HPM) jistgħu jidhru li huma orħos, wieħed għandu jiftakar li l-effikaċja tal-lumen ta’ dawn 
il-lampi hija aktar baxxa; għalhekk, jeħtieġu aktar enerġija (watts) biex jagħtu l-istess luminożità li jagħtu l-lampi HPS u l-lampi MH. 
 
Il-bidla għall-użu ta’ lampi HPM għandha twassal għal iffrankar ta’ enerġija, u għalhekk għal iffrankar ta’ spejjeż, peress li l-lampi HPS u l-lampi MH jużaw 
inqas enerġija (watts) mil-lampi HPM biex jipproduċu l-istess ammont ta’ lumen. Madankollu, dawn il-benefiċċji jiddependu minn fatturi oħra, pereżempju, 
jekk is-sokits ikunux l-istess jew jekk id-distribuzzjoni tad-dawl tinbidilx u għalhekk ikun meħtieġ tibdil ieħor fis-sistema ta’ tidwil tat-toroq, bħal unità ta’ 
tidwil jew ballast differenti. Abbażi ta’ sostituzzjoni biss, ikun meħtieġ perjodu twil ta' żmien għall-irkupru tal-investiment f'każ li jkun meħtieġ li jinbidlu l-
aċċessorji kollha, jiġifieri l-lampa, il-ballast u l-unità ta’ tidwil; pereżempju perjodu ta’ aktar minn għaxar snin10.  
 
Għalhekk, biex jiġi żgurat li t-tidwil tat-toroq jiffranka l-aktar enerġija possibbli bi spejjeż kapitali raġonevoli, huwa importanti li mil-lat ta’ spejjeż, l-awtorità 
kontraenti tqis din l-ispeċifikazzjoni ta’ APE u l-aħjar aċċessorji disponibbli għas-sistemi ta’ tidwil ġodda u għar-rinnovazzjoni ta’ sistemi ta’ tidwil eżistenti, 
pereżempju permezz tat-titjib tal-kwalità tal-ballasts. Bla dubju, jekk l-aċċessorji jkunu jippermettu, għandhom jintużaw il-lampi aktar effiċjenti, skont il-post 
fejn jinsabu u l-ħtiġijiet speċifiċi tal-użu tad-dawl. 
 
Xi awtoritajiet kontraenti ma jkejlux il-konsum tal-elettriku tat-tidwil tat-toroq, u l-kost tal-elettriku jiġi kkalkolat abbażi tal-għadd ta’ unitajiet u l-wattage 
nominali tagħhom, immultiplikat bl-għadd ta’ sigħat li jintużaw. Normalment, meta t-tidwil tat-toroq jiġi mtejjeb biex tiżdied l-effiċjenza enerġetika tiegħu, l-
awtorità kontraenti għandha tipprova tinnegozja mill-ġdid il-prezz tal-elettriku. 
 
Disinn tajjeb tat-tidwil tat-toroq jista’ jwassal għal tnaqqis fl-ispejjeż permezz ta’ distanza itwal bejn l-arbli tad-dawl u konsum aktar baxx tal-lampi. 
Madankollu, dan irid iseħħ fil-limiti tar-rekwiżiti, pereżempju r-rekwiżiti lokali għas-saħħa u sikurezza fir-rigward tad-distanzi bejn l-arbli tad-dawl u 
rekwiżiti tat-tidwil għal użi speċifiċi.  
 
Barra minn hekk, l-użu ta’ lampi li jkollhom ħajja itwal u fattur tal-manutenzjoni tal-lumen aqwa għandu jwassal għal manutenzjoni inqas spiss, u b'hekk 
jonqsu l-ispejjeż. Dan għandu jnaqqas ukoll l-impatti indiretti li s-sostituzzjoni u l-manutenzjoni jġibu magħhom, bħalma huma l-emissjonijiet mill-vetturi u l-

                                                 
10 Policy Brief: Improving the energy performance of street lighting and traffic signals, DEFRA, July 2008. Disponibbli fuq http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-
10%20Policy_Brief_street_lighting%20fin.pdf 

http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10 Policy_Brief_street_lighting fin.pdf
http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10 Policy_Brief_street_lighting fin.pdf
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impatti assoċjati tal-manifattura u d-distribuzzjoni ta’ aktar komponenti, l-aktar ta’ lampi. Analiżi dettaljata tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja fir-rigward tat-
tidwil tat-toroq jista' jinsab fuq EuP Lot 9 Study: Public Street Lighting11. 
 
Ta’ min jinnota li l-informazzjoni u d-dejta disponibbli dwar il-kunsiderazzjonijiet ta’ spejjeż għat-tidwil tat-toroq hija limitata. 
 
 

                                                 
11 EuP Lot 9 Study: Public Street Lighting, VITO, Jannar 2007, http://www.eup4light.net 

http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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Kriterji fundamentali Kriterji komprensivi 
3.4 Kriterji tal-UE għall-APE għas-sinjali tat-traffiku 

SUĠĠETT SUĠĠETT 
Xiri ta’ sinjali tat-traffiku effiċjenti fl-użu tal-enerġija 
 

Xiri ta’ sinjali tat-traffiku effiċjenti fl-użu tal-enerġija 
 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
1. Meta awtoritajiet kontraenti jinstallaw sinjali tat-traffiku ġodda jew itejbu 

l-kwalità ta’ sinjali tat-traffiku qodma, l-enerġija kkonsmata mill-moduli 
tas-sinjalar ma għandhiex tkun ogħla minn dawn il-valuri:  

 
It-Tip ta’ Modulu Wattage li jiffunzjonaw bih (f’ 25ºC) 
Boċċa Ħamra, 300mm  10 
Boċċa Ħamra, 200mm  8 
Vleġġa Ħamra, 300mm  9 
  
Boċċa Safra, 300mm  10 
Boċċa Safra, 200mm  8 
Vleġġa Safra, 300mm  9 
  
Boċċa Ħadra, 300mm  12 
Boċċa Ħadra, 200mm  9 
Vleġġa Ħadra, 300mm  9 

 
Ir-rekwiżiti ta’ Wattage indikati fit-tabella ta’ hawn fuq għandhom jiġu 
ssodisfati mill-modulu individwali, mhux mit-tagħmir sħiħ tas-sinjali tat-
traffiku. Dawn il-livelli jinkludu d-domanda għall-enerġija miċ-ċirkwit tal-
enerġija tal-lampa. 
 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-moduli 
individwali fit-tagħmir sħiħ tas-sinjali tat-traffiku, jew dikjarazzjoni bil-
miktub biex juri li l-moduli jissodisfaw dan il-kriterju. 

1.  Meta awtoritajiet kontraenti jinstallaw jew itejbu sinjali tat-traffiku, 
huma għandhom jinkludu dawn ir-rekwiżiti minimi fid-dokumentazzjoni 
tal-offerti:  

 
It-Tip ta’ Modulu Wattage li jiffunzjonaw bih (f’ 25ºC) 
Boċċa Ħamra, 300mm  8 
Boċċa Ħamra, 200mm  7.5 
Vleġġa Ħamra, 300mm  7 
  
Boċċa Safra, 300mm  9 
Boċċa Safra, 200mm  8 
Vleġġa Safra, 300mm  7 
  
Boċċa Ħadra, 300mm  9.5 
Boċċa Ħadra, 200mm  8 
Vleġġa Ħadra, 300mm  7 

 
Ir-rekwiżiti ta’ Wattage indikati fit-tabella ta’ hawn fuq għandhom jiġu 
ssodisfati mill-modulu individwali, mhux mit-tagħmir sħiħ tas-sinjali tat-
traffiku. Dawn il-livelli jinkludu d-domanda għall-enerġija miċ-ċirkwit tal-
enerġija tal-lampa. 
 
Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-ispeċifikazzjoni teknika tal-moduli 
individwali fit-tagħmir sħiħ tas-sinjali tat-traffiku, jew dikjarazzjoni bil-
miktub biex juri li l-moduli jissodisfaw dan il-kriterju. 
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2. Rekwiżiti dwar l-imballaġġ għax-xiri ta’ sinjali tat-traffiku. 
 
Fejn jintużaw kaxxi tal-kartun, dawn għandhom ikunu magħmulin tal-inqas 
minn 80 % ta’ materjal irriċiklat wara l-konsum.  
 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip I għandhom jitqiesu 
bħala konformi, sakemm din l-ekotikketta tkun tissodisfa r-rekwiżiti elenkati 
hawn fuq. Mezzi ta’ provi xierqa oħra jiġu aċċettati wkoll, bħal evidenza bil-
miktub mill-manifattur li l-klawżola ta’ hawn fuq hija ssodisfata. 
 

2. Rekwiżiti dwar l-imballaġġ għax-xiri ta’ sinjali tat-traffiku. 
 
Ma għandhomx jintużaw il-laminati u l-plastiks kompożiti. Fejn jintużaw 
kaxxi tal-kartun, dawn għandhom ikunu magħmulin tal-inqas minn 80 % ta’ 
materjal irriċiklat wara l-konsum. Fejn jintużaw materjali tal-plastik, dawn 
għandhom ikunu magħmulin tal-inqas minn 50 % ta’ materjal irriċiklat wara 
l-konsum. 
 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip I għandhom jitqiesu 
bħala konformi, sakemm din l-ekotikketta tkun tissodisfa r-rekwiżiti elenkati 
hawn fuq. Mezzi ta’ provi xierqa oħra jiġu aċċettati wkoll, bħal evidenza bil-
miktub mill-manifattur li l-klawżola ta’ hawn fuq hija ssodisfata. 
 

 
 
Noti ta' spjegazzjoni 

 
Fid-dokumenti tal-offerti tagħhom, l-awtoritajiet kontraenti għandhom jispeċifikaw liema installazzjoni/parti tal-installazzjoni għandha tissodisfa dawn il-
kriterji. Attwalment, huma l-lampi LED li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ Wattage speċifikati. 
 
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. 
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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 se jkollha tissodisfa ruħha fuq bażi ta’ każ b’każ, minn perspettiva 
teknika/legali, dwar jekk il-prova sottomessa tistax titqies xierqa. 
 
 
Kunsiderazzjonijiet ta’ spejjeż 
   
Hemm għadd ta’ kunsiderazzjonijiet ta’ spejjeż li l-awtorità kontraenti għandha tqis meta tixtri s-sinjali tat-traffiku. 
 
Matul is-snin, il-kost tas-sinjali tat-traffiku b’LEDs (Light Emitting Diodes) kien ostaklu biex sinjali tat-traffiku ta’ dan it-tip jintużaw aktar, għalkemm xi 
pajjiżi bħall-Istati Uniti tal-Amerika u l-Ġermanja wettqu programmi ta’ sostituzzjoni biex itejbu s-sinjali tat-traffiku għal-LEDs.  
 
Attwalment, l-ispejjeż12 għal tagħmir sħiħ standard (inkandexxenti) aħmar-isfar-aħdar jammontaw għal madwar €187.5, imqabbla ma' aktar minn €750 għal 
mudell LED ekwivalenti, iżda l-prezzijiet tal-LED qed jonqsu b’rata mgħaġġla. Għaldaqstant, minkejja li l-ispejjeż ta’ investiment inizjali huma ogħla għal-
LEDs, l-ispejjeż kumplessivi tul il-ħajja tal-prodotti LED huma orħos; dan minħabba konsum inqas ta’ enerġija u l-ispejjeż ferm orħos meħtieġa għall-
manutenzjoni13. Disinji oħra jippermettu l-użu tal-LEDs f’mezzi komuni ta' kontroll tat-traffiku u jnaqqsu l-ispejjeż tas-sostituzzjoni għal €250 – €375 per 
capita14. 
 
Minkejja li l-ispejjeż kapitali inizjali għall-installazzjoni ta’ sinjali tat-traffiku b’LEDs huma ogħla minn dawk għal verżjonijiet konvenzjonali 
(inkandexxenti), jirriżulta li l-perjodu taż-żmien tal-irkupru tal-investiment għall-installazzjoni ta’ sinjali tat-traffiku b’LEDs huwa iqsar; dan minħabba li l-
prezz tal-elettriku u tal-manutenzjoni jonqsu, kif jidher mill-eżempji ta’ hawn taħt. Jekk, kif ġara f’dawn l-aħħar snin, il-prezz tal-enerġija jkompli jogħla, 
dawn il-benefiċċji jkomplu jiżdiedu. 
 
Fl-Ewropa, wieħed mill-eżempji ta’ sostituzzjoni ta’ sinjali tat-traffiku konvenzjonali b’sinjali tat-traffiku b’LEDs seħħ fil-belt ta’ Freiburg, fil-Ġermanja. 
Hawnhekk, fl-2006 ġew sostitwiti 53 sinjal tat-traffiku, li kellu jwassal għal iffrankar ta’ €155,000 fis-sena minħabba tnaqqis fl-ispejjeż meħtieġa għall-
manutenzjoni u tnaqqis ta’ 350,000 Kilowatts fil-konsum ta’ enerġija, li huwa ekwivalenti għal tnaqqis ta’ 240 tunnellata ta’ emissjonijiet ta’ CO2. L-
iffinanzjar ta’ dan il-proġett huwa fuq 15-il sena, b’rimborż annwali ta’ €140,000, li huwa inqas mill-iffrankar totali ta’ kull sena15. 
 
Pereżempju, fl-Istati Uniti tal-Amerika, il-California Energy Commission stmat li belt li tibdel is-sinjali tat-traffiku fil-punti ta’ intersezzjoni (salib it-toroq) 
kollha b’sistemi LED tnaqqas l-użu tal-enerġija b’70 %, li jfisser li l-investiment jiġi rkuprat fi żmien tlieta sa ħames snin biss. Fl-2001, fil-belt ta’ Portland, 

                                                 
12 L-ispejjeż ġew maqluba minn Liri Sterlini għal Euros b’rata ta’ kambju ta’ €1.25 għal £1. 
13 http://www.reuk.co.uk/UK-Traffic-Lights-57000-Tonnes-Of-CO2.htm 
14 Quick Hits, Traffic Signal, UK ERC, Diċembru 2006. Disponibbli fuq http://www.ukerc.ac.uk/Downloads/PDF/06/0612_Traffic_Signals_QH.pdf 
15 http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm 

http://www.reuk.co.uk/UK-Traffic-Lights-57000-Tonnes-Of-CO2.htm
http://www.ukerc.ac.uk/Downloads/PDF/06/0612_Traffic_Signals_QH.pdf
http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm
http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm
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Oregon, kważi s-sinjali ta’ traffiku inkandexxenti ħomor-ħodor kollha ġew mibdula b’sinjali ta’ traffiku b’LEDs. Dan wassal biex l-investiment jiġi 
rkuprat b’mod nett f’inqas minn tliet snin, dovut għal iffrankar ta’ enerġija u manutenzjoni ta’ $400,00014, li jsarrfu għal madwar €284,00016.  

                                                 
16 L-ammonti ġew maqluba minn Dollari Amerikani għal Euros b’rata tal-kambju ta’ €0.71 għal $1. 


