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Pannelli tal-Ħitan – 

Skeda tal-Prodott tal-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku  
 

L-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku (APE) huwa strument volontarju. Din l-Iskeda tal-Prodott 
tipprovdi sommarju tal-kriterji tal-APE li ġew żviluppati għall-grupp tal-prodotti tal-Pannelli tal-
Ħitan. Ir-Rapport ta’ Sfond jipprovdi d-dettalji kollha dwar ir-raġunijiet għaliex għandhom 
jintgħażlu dawn il-kriterji flimkien ma’ referenzi għal iktar informazzjoni. Il-format għar-
rakkomandazzjonijiet tax-xiri qiegħed fil-forma ta’ żewġ settijiet ta’ kriterji:  
• Il-kriterji prinċipali huma dawk adatti sabiex jintużaw minn kwalunkwe awtorità 

kontraenti fl-Istati Membri kollha u jindirizzaw l-impatti ambjentali prinċipali għall-prodott 
inkwistjoni. Huma maħsuba sabiex jintużaw bi sforz ta’ verifika addizzjonali minimu jew 
b’żidiet minimi fl-ispejjeż.  

• Il-kriterji komprensivi huma għal dawk l-akkwirenti li jixtiequ jixtru l-aħjar prodotti 
disponibbli fis-suq. Dawn jistgħu jitolbu sforz ta’ verifika addizzjonali jew żieda ċkejkna fl-
ispiża meta pparagunati ma’ prodotti oħrajn bl-istess funzjonalità.  

 
 
Fil-kriterji prinċipali u komprensivi, il-gwida ssegwi d-diversi stadji ta’ proċedura tal-akkwist 
pubbliku u tispjega x’inhu l-aħjar mod biex il-kriterji ambjentali jiġu integrati f’kull stadju: 
 
• Suġġett. Dan ifisser it-titolu tas-sejħa għall-offerti, jiġifieri deskrizzjoni fil-qosor tal-prodott, 

tax-xogħlijiet jew tas-servizz li għandu jiġi akkwistat. 
• Speċifikazzjonijiet Tekniċi. Jipprovdu deskrizzjoni ċara, preċiża u kompluta tar-rekwiżit u 

tal-istandard li magħhom għandhom ikunu konformi l-oġġetti, ix-xogħlijiet jew is-servizzi. 
Deskrizzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi minimi li l-offerti kollha jridu jkunu konformi 
magħhom. Jiffissaw kriterji ambjentali speċifiċi, inklużi l-ostakli li jeħtieġ li jingħelbu u l-
livelli li jeħtieġ li jintlaħqu għal prodotti speċifiċi.  

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

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

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

 
Għandu jiġi nnotat li l-kuntrattur huwa marbut bil-qafas legali eżistenti. 
 
Fejn il-verifika tal-kriteriji tiddikjara li jistgħu jintużaw mezzi ta’ prova xierqa oħrajn, dawn 
jistgħu jinkludu fajl tekniku mill-manifattur, rapport dwar testijiet minn korp rikonoxxut jew 
evidenza rilevanti oħra. L-awtorità kontraenti għandha tkun sodisfatta, każ b’każ, minn 
perspettiva teknika/legali, li l-provi mressqa jistgħu jiġu kkunsidrati bħala adatti. 
 
 
1. Id-Definizzjoni u l-Ambitu 
 
Għall-finijiet ta’ dawn il-kriterji ta’ Akkwist Pubbliku Ekoloġiku, il-pannelli tal-ħitan huma 
ddefiniti bħala twavel li jintużaw f’pożizzjoni vertikali jew angolata f’bini (pereżempju meta raff 
jitbiddel f’kamra fejn wieħed jista’ jgħix), fejn il-pannell innifsu ma jġorrx piżijiet u s-superfiċje 
tiegħu ma tkunx is-superfiċje finali li tidher fil-bini lest, jiġifieri se jitkaħħal, jinkesa b’saff irqiq 
ta’ materjal (skimming), jinżebagħ, jinkesa b’tapizzerija tal-karta, eċċ.  
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L-attenzjoni ġiet iffokata fuq żewġ tipi distinti ta’ materjal tal-pannelli tal-ħitan, peress li 
flimkien dawn il-materjali jirrappreżentaw kważi s-suq kollu tal-pannelli tal-ħitan. Dawn huma l-
plasterbord tal-ġipsum u t-twavel b’bażi ta’ njam. Iż-żewġ materjali ġew ittrattati bħala 
entitajiet separati peress li, għalkemm l-użi tagħhom jikkoinċidu, il-kontenut tal-materjal ma 
jikkoinċidix u lanqas bosta mill-istandards li jridu jkunu konformi magħhom.  
 
Jeżistu diversi Ekotikketti u standards għall-pannelli tal-ħitan. Uħud ikopru ż-żewġ materjali, 
bħaċ-Ċinju Nordiku (Svanen) għall-Pannelli tal-Ħitan jew it-tikketta Awstraljana Good 
Environmental Choice (Għażla Ambjentali Tajba), filwaqt li oħrajn ikopru biss wieħed mill-
materjali, bħall-Anġlu Blu (Der Blaue Engel) Ġermaniża għall-Pannelli tal-Injam Kompost, l-
Ekotikketta Kanadiża għall-plasterbords tal-ġipsum jew l-Ecomark (Ekomarka) Ġappuniża 
għat-twavel b’bażi ta’ njam.  
 
Il-parti l-kbira tal-prodotti tal-pannelli tal-ħitan huma koperti mid-Direttiva dwar il-Prodotti għall-
Bini u l-prodotti għall-bini koperti mid-DPB irid ikollhom fuqhom il-marka CE. L-immarkar CE 
huwa akkumpanjat minn informazzjoni teknika speċifika dwar ir-rendiment speċifiku ta’ dawn 
il-prodotti. 

 
2. L-Impatti Ambjentali Prinċipali  
 
L-impatti prinċipali tal-pannelli tal-ħitan jirriżultaw mill-enerġija kkonsmata waqt il-manifattura, 
bil-konsum ta’ riżorsi naturali jseħħ minħabba l-manifattura u l-impatti tar-rimi meta l-prodotti 
ma jibqgħux utli, kif ukoll l-iskart li jirriżulta waqt l-installazzjoni.  
 
L-oqsma bl-ikbar opportunità li jkollhom impatt huma l-għażliet tal-minimizzazzjoni u tar-
riċiklaġġ tal-iskart kif ukoll l-evitar li l-iskart jispiċċa fil-miżbla (id-devjazzjoni mill-miżbla). 
B’hekk, bosta mill-ispeċifikazzjonijiet jiffokaw fuq dan l-aspett.  
 
Barra minn hekk, l-off-gassing (l-evaporazzjoni ta’ kimiċi volatili f’materjali mhux tal-metall fi 
pressjoni atmosferika normali) tal-aġenti li jgħaqqdu mill-pannelli tal-ħitan waqt il-fażi tal-użu, 
jiġifieri meta l-pannelli jiġu installati, għandu effett fuq l-ambjent intern ta’ bini anki jekk l-off-
gassing innifsu mhuwiex ikkunsidrat bħala impatt ambjentali fih innifsu.  
 

Impatti Ambjentali Prinċipali  Approċċ tal-APE  
 
 

• L-impatt tal-materjali li ntużaw 
sabiex jinħolqu l-pannelli tal-
ħitan – konsum ta’ riżorsi. 

 
• L-impatt tal-materjali u tas-

sustanzi li ntużaw fil-
produzzjoni u li 
sussegwentement ġew rilaxxati 
waqt l-użu. 

 
• L-impatt tal-enerġija li ntużat 

waqt id-diversi stadji tal-
manifattura tal-pannelli tal-
ħitan. 

 
 
• L-impatt tal-iskart, hekk kif il-

pannelli tal-ħitan u l-qatgħat li 
jifdal skartati jintremew meta 
ma jintużawx iktar.  

 

  
• Tkun promossa ġestjoni tajba fis-

sit tal-materjali (ikun evitat dannu 
lil u ħela ta’ materjali). 

• Ikun inkoraġġit ix-xiri ta’ pannelli 
tal-ħitan tal-ġipsum li jużaw 
ġipsum sintetiku u ġipsum 
riċiklat. 

• Jitnaqqas l-użu ta’ ċerti komposti 
kimiċi. 

• Jiġi minimizzat kull fejn ikun 
possibbli l-użu tal-enerġija fil-
manifattura. 

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

• Jiġi inkoraġġit ix-xiri ta’ twavel 
b’bażi ta’ njam li jużaw materjali 
sostenibbli tal-injam. 

• Jiġu promossi skemi ta’ riċiklaġġ 
għall-iskart mill-kostruzzjoni u 
mid-demolizzjoni.  
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Jekk jogħġbok innota li l-ordni tal-impatti mhux bilfors ifisser l-ordni ta’ kemm ikunu importanti. 
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3. Il-Kriterji tal-APE għall-Pannelli tal-Ħitan magħmula minn 
Plasterbords tal-Ġipsum  

 
3.1. Il-Kriterji Prinċipali tal-APE għall-Pannelli tal-Ħitan magħmula minn 

Plasterbords tal-Ġipsum 
 

 
SUĠĠETT 
 
Ix-xiri ta’ pannelli tal-ħitan tajbin mil-lat ambjentali. 

 
 
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
 

1. Il-karta użata fil-manifattura tal-pannelli tal-ġipsum trid tkun ġejja jew minn: 
a. injam/karta 100% riċiklat, u/jew minn 
b. karta magħmula minn injam, fibri tal-injam jew partikuli tal-injam li ġejjin minn 

foresti maħsuda b'mod legali.  
 

Verifika a: Il-provvista ta’ dokumentazzjoni xierqa li tivverifika li l-karta jew l-injam li 
tintuża tkun 100% riċiklata, jiġifieri minn skema ta’ ċertifikazzjoni nazzjonali jew tal-
UE. 

 
 

Verifika b: L-oriġini legali tal-fibri tal-injam ippreparat/injam tista’ tintwera billi tiġi 
stabbilita sistema ta’ traċċar tal-katina ta’ kustodja. Dawn is-sistemi volontarji jistgħu 
jkunu ċċertifikati minn parti terza, ta’ spiss bħala parti minn sistema ta’ ġestjoni tal-
ISO 9000 u/jew tal-ISO 14000 jew tal-EMAS (L-Iskema għall-Ekommaniġġjar u l-
Verifika ). 

 
Bħala prova ta’ konformità, għandhom jiġu aċċettati anki ċertifikati tal-katina ta’ 
kustodja għall-fibri tal-injam ippreparat/injam iċċertifikati bħala FSC[2], PEFC[3] jew 
kwalunkwe mezz ta’ prova ekwivalenti ieħor. Jekk il-fibra tal-injam ippreparat/injam 
tkun ġejja minn pajjiż li ffirma Ftehim ta’ Sħubija Volontarja (VPA) mal-UE, il-liċenzja 
tal-FLEGT tista’ sservi bħala prova ta’ legalità[4]. Mezzi oħrajn ta’ prova li għandhom 
jiġu aċċettati jinkludu ċertifikat tas-CITES (Konvenzjoni dwar il-Kummerċ 
Internazzjonali tal-Ispeċijiet ta’ Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu) rilevanti u validu jew 
mezzi oħrajn ekwivalenti u verifikabbli bħall-applikazzjoni ta’ sistema ta’ “diliġenza 
dovuta”. Għall-materjal verġni mhux iċċertifikat, l-offerenti għandhom jindikaw it-tipi (l-
ispeċijiet), il-kwantitajiet u l-oriġini tal-fibri tal-injam ippreparat/injam flimkien ma’ 
dikjarazzjoni tal-legalità tagħhom. Bħala tali, il-fibri tal-injam ippreparat/injam 
għandhom ikunu jistgħu jiġu ttraċċati matul il-katina kollha tal-produzzjoni mill-foresta 
sal-prodott. 
 

2. Il-kontenut tal-ġipsum irid ikun mill-inqas tavla ta’ ġipsum 2% riċiklat (skont il-piż, 
ibbażat fuq medja annwali, li ma jinkludix il-ġipsum meħud minn siti tal-FGD (Flue Gas 
Desulphurisation – tneħħija tal-kubrit mill-gass tal-kombustjoni). Fejn ikunu possibbli 
perċentwali ogħla, preferibbilment għandhom jintgħażlu dawn. 

 
Verifika: Trid tkun ipprovduta prova xierqa li dan il-kriterju ġie ssodisfat. Pereżempju, 
billi tiġi pprovduta dokumentazzjoni dwar il-kontroll tal-kwalità jew il-produzzjoni. 

                                                 
2]  FSC (Kunsill tal-Amministrazzjoni Forestali): http://www.fsc.org/en  
3]  PEFC (Programm għall-Approvazzjoni taċ-Ċertifikazzjoni Forestali): http://www.pefc.org/internet/html  
4] Il-pjan ta’ azzjoni għall-FLEGT (Infurzar tal-Liġi tal-Foresti, Governanza u Kummerċ) kien adottat mill-UE fl-2003. Il-Pjan ta’ Azzjoni 
jiddeskrivi fil-qosor sensiela ta’ miżuri sabiex ikun indirizzat il-qtugħ tas-siġar illegali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Il-Pjan jiddefinixxi 
sistema ta’ ħruġ ta’ liċenzji għall-injam ippreparat sabiex tkun iggarantita l-legalità tal-prodotti tal-injam importati. Sabiex tinkiseb il-
liċenzja, iridu jiġu ffirmati Ftehimiet ta’ Sħubija Volontarja (VPA) bejn il-pajjiżi li jipproduċu l-injam ippreparat u l-UE. Il-prodotti tal-injam 
ippreparat, li jkunu ġew prodotti legalment fil-pajjiżi sħab fil-VPA, għandhom jingħataw liċenzja għal-legalità tal-produzzjoni; iktar 
informazzjoni minn fuq: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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KRITERJI TA’ GĦOTJA 
Għandhom jingħataw punti addizzjonali: 

1. Fi proporzjon għaż-żieda fil-perċentwali tal-ġipsum riċiklat fil-plasterbord mixtri.  
 

Verifika: Trid tkun ipprovduta prova xierqa li dan il-kriterju ġie ssodisfat. Pereżempju, 
billi tiġi pprovduta dokumentazzjoni li tkopri l-prova ta’ kontribut (input) riċiklat.  
 

2. Il-karta li tintuża fil-manifattura tal-pannelli tal-ġipsum tkun magħmula minn injam, fibri 
tal-injam jew partikuli tal-injam li ġejjin minn foresti li ġie vverifikat li huma ġestiti b’mod 
sostenibbli sabiex ikunu implimentati l-prinċipji u l-miżuri li għandhom l-għan li 
jiżguraw ġestjoni sostenibbli tal-foresti, sakemm dawn il-kriterji jikkaratterizzaw u 
jkunu rilevanti għall-prodott.  
 
Fl-Ewropa, dawn il-prinċipji u dawn il-miżuri għandhom mill-inqas jikkorrispondu għal 
dawk tal-Linji Gwida Pan-Ewropej għal-Livell Operazzjonali għall-Ġestjoni Sostenibbli 
tal-Foresti, kif approvati mill-Konferenza Ministerjali dwar il-Protezzjoni tal-Foresti fl-
Ewropa ta’ Lisbona (fit-2-4 ta’ Ġunju 1998). Barra mill-Ewropa, dawn għandhom mill-
inqas jikkorrispondu għall-Prinċipji tal-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-
Ambjent u l-Iżvilupp (UNCED) għall-Foresti (Rio de Janeiro, Ġunju 1992) u, fejn ikun 
applikabbli, għall-kriterji jew għal-linji gwida għall-ġestjoni sostenibbli tal-foresti kif ġew 
adottati skont l-inizjattivi internazzjonali u reġjonali rispettivi (l-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tal-Injam Tropikali (ITTO), il-Proċess ta’ Montreal, il-Proċess ta’ 
Tarapoto, l-Inizjattiva tal-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent 
(UNEP)/Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ikel u l-Agrikoltura (FAO) għaż-
Żona Niexfa tal-Afrika). 
 
Verifika: Tista’ tkun ipprovduta prova aċċettabbli ta’ ħsad sostenibbli għall-injam 
ippreparat billi tiġi stabbilita sistema ta’ traċċar. Dawn is-sistemi volontarji jistgħu jkunu 
ċċertifikati minn parti terza, ta’ spiss bħala parti minn sistema ta’ ġestjoni tal-ISO 9000 
u/jew tal-ISO 14000 jew tal-EMAS. Bħala prova ta’ konformità, għandhom jiġu 
aċċettati anki ċertifikati tal-katina ta’ kustodja għall-fibri tal-injam iċċertifikati bħala 
FSC, PEFC jew kwalunkwe mezz ta’ prova ekwivalenti ieħor. 

 
 

KLAWŻOLI TA’ EŻEKUZZJONI TAL-KUNTRATT 
 

1. Trid tkun disponibbli informazzjoni dwar il-materjali li jiksu l-pannelli tal-ħitan, bħat-tipi 
ta’ żebgħa, li ma jfixklux ir-riċiklaġġ jew id-devjazzjoni tal-plasterbord tal-ġipsum meta 
ma jibqax jintuża iktar. 

 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti u li jissodisfaw il-kriterji 
elenkati għandhom jiġu kkunsidrati bħala li huma konformi. Għandhom jiġu aċċettati 
anki mezzi ta’ prova xierqa oħrajn. 

 
2. Mal-prodott jew fuq l-imballaġġ jew fuq it-tikketti għandha tkun ipprovduta 

informazzjoni għall-utent xierqa u aċċettabbli li tiddeskrivi l-immaniġġjar, il-proċeduri 
ta’ installazzjoni, l-applikazzjonijiet tat-trattament fis-superfiċje, kif ukoll il-metodi ta’ 
riċiklaġġ u/jew ta’ rimi.  
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Verifika: Il-konformità ma’ dawn ir-rekwiżiti għandha tintwera billi jkunu pprovduti 
eżempji ta’ tikketti, ta’ imballaġġ u ta’ informazzjoni fil-punt tal-bejgħ. Għandhom jiġu 
aċċettati anki mezzi ta’ prova xierqa oħrajn. 

 
3. L-offerent irid juri li l-kuntrattur li qed jinstalla l-pannelli tal-ħitan għandu stabbiliti 

politiki u proċeduri effettivi sabiex ikun żgurat li l-iskart li jirriżulta mill-installazzjoni, 
jiġifieri l-qatgħat li jifdal, il-biċċiet mitlufa minħabba ttrimjar, it-twavel b’xi difett, eċċ. 
ikun ittrattat b’mod xieraq u b’mod sostenibbli, pereżempju permezz ta’ rkupru, 
riċiklaġġ jew devjazzjoni mill-miżbla, fejn ikun possibbli permezz ta’ skema xierqa ta’ 
ġbir. 

 
Verifika: Mezzi possibbli ta’ prova jinkludu ċ-ċertifikati tal-EMAS u tal-ISO 14001 jew 
ċertifikati ekwivalenti maħruġa minn korpi li jkunu konformi mal-liġi Komunitarja jew 
mal-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti li jikkonċernaw ċertifikazzjoni 
bbażata fuq standards ta’ ġestjoni ambjentali. Għandhom jiġu aċċettati anki mezzi ta’ 
prova xierqa oħrajn. 

 
Il-Kriterji Komprensivi tal-APE għall-Pannelli tal-Ħitan magħmula minn 
Plasterbords tal-Ġipsum 
 
SUĠĠETT 
 
Ix-xiri ta’ pannelli tal-ħitan tajbin mil-lat ambjentali. 
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SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
 

1. Il-karta użata fil-manifattura tal-pannelli tal-ġipsum trid tkun ġejja jew minn: 
a. injam/karta 100% riċiklat, u/jew minn 
b. karta magħmula minn injam, fibri tal-injam jew partikuli tal-injam li ġejjin minn 

foresti maħsuda b'mod legali. 
 

Verifika a: Il-provvista ta’ dokumentazzjoni xierqa li tivverifika li l-karta jew l-injam li 
tintuża tkun 100% riċiklata, jiġifieri minn skema ta’ ċertifikazzjoni nazzjonali jew tal-
UE.  
 
Verifika b: L-oriġini legali tal-fibri tal-injam ippreparat/injam tista’ tintwera billi tiġi 
stabbilita sistema ta’ traċċar tal-katina ta’ kustodja. Dawn is-sistemi volontarji jistgħu 
jkunu ċċertifikati minn parti terza, ta’ spiss bħala parti minn sistema ta’ ġestjoni tal-
ISO 9000 u/jew tal-ISO 14000 jew tal-EMAS. 

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

2. Il-kontenut tal-ġipsum irid ikun mill-inqas tavla ta’ ġipsum 5% riċiklat (skont il-piż, 
ibbażat fuq medja annwali, li ma jinkludix il-ġipsum meħud minn siti tal-FGD. Fejn 
ikunu possibbli perċentwali ogħla, preferibbilment għandhom jintgħażlu dawn. 

 
Verifika: Trid tkun ipprovduta prova xierqa li dan il-kriterju ġie ssodisfat. Pereżempju, 
billi tiġi pprovduta dokumentazzjoni dwar il-kontroll tal-kwalità jew il-produzzjoni. 

 
3. Fejn il-pannelli fihom materjal potenzjalment radjoattiv (eż. minn prodotti tal-gagazza, 

irmied minn nirien tal-faħam, fosfoġipsum), irid jintwera li l-indiċi gamma (my) jew l-
indiċi ta’ attività (l1) ikun inqas minn 1. 

 
Is-sustanzi radjoattivi fil-materjal tal-pannelli huma espressi bħala indiċi gamma/indiċi 
ta’ attività skont:  

CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 < 1.0  
L-indiċi tar-radjum ma jridx ikun ogħla minn: CRa/100 = 1.0 
 
Fil-formula msemmija iktar ’il fuq CK, CRa u CTh ifissru, rispettivament, il-
konċentrazzjoni ta’ Potassju-40, ta’ Radjum-226 u ta’ Torju-232, espressi f’bequerel 
għal kull kilogramma (Bq/kg) tal-materjal. 1% ta’ Potassju huwa ekwivalenti għal 
310 Bq/kg ta’ Potassju-40, 1 ppm ta’ Uranju huwa ekwivalenti għal 12.3 Bq/kg ta’ 
Radjum-226 u 1 ppm ta’ Torju għal 4.0 Bq/kg ta’ Torju-232. 
 
Verifika: L-offerent irid jipprovdi prova xierqa li dan il-kriterju ġie ssodisfat. 

                                                 
2]  FSC (Kunsill tal-Amministrazzjoni Forestali): http://www.fsc.org/en  
3]  PEFC (Programm għall-Approvazzjoni taċ-Ċertifikazzjoni Forestali): http://www.pefc.org/internet/html  
4] Il-pjan ta’ azzjoni għall-FLEGT (Infurzar tal-Liġi tal-Foresti, Governanza u Kummerċ) kien adottat mill-UE fl-2003. Il-Pjan ta’ Azzjoni 
jiddeskrivi fil-qosor sensiela ta’ miżuri sabiex ikun indirizzat il-qtugħ tas-siġar illegali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Il-Pjan jiddefinixxi 
sistema ta’ ħruġ ta’ liċenzji għall-injam ippreparat sabiex tkun iggarantita l-legalità tal-prodotti tal-injam importati. Sabiex tinkiseb il-
liċenzja, iridu jiġu ffirmati Ftehimiet ta’ Sħubija Volontarja (VPA) bejn il-pajjiżi li jipproduċu l-injam ippreparat u l-UE. Il-prodotti tal-injam 
ippreparat, li jkunu ġew prodotti legalment fil-pajjiżi sħab fil-VPA, għandhom jingħataw liċenzja għal-legalità tal-produzzjoni; iktar 
informazzjoni minn fuq: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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Pereżempju, għandu jiġi aċċettat anki rapport dwar testijiet f’laboratorji indipendenti 
jew kwalunkwe prova xierqa oħra. 

 
4. Il-plasterbord tal-ġipsum ma għandu jkun fih, bħala prodott finali, l-ebda prodott kimiku 

kklassifikat bħala: 
 

• karċinoġeniku (R40, R45, R49) 
• mutaġeniku (R46, R68)  
• li jagħmel il-ħsara lil jew huwa tossiku għas-sistema riproduttiva (R60, R61, 

R62, R63)  
• tossiku (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, li jemenda u jirrevoka d-Direttivi 67/548/KEE u 
1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006, jagħti l-frażijiet H (tal- 
perikli) li ġejjin li huma relatati mal-frażijiet R (tar-riskji) ta’ iktar ’il fuq. Il-prodott finali 
ma għandu jirrilaxxa jew inixxi l-ebda sustanza jew preparazzjoni li hija kklassifikata 
bil-frażijiet H elenkati iktar ’l isfel, f’kundizzjonijiet normali ta’ użu: 

• karċinoġenika (Karċinoġenika 1A, 1B u 2: H350, H350i, H351) 
• mutaġenika u tikkawża dannu ġenetiku li jista’ jintiret (Mutaġenika 1B u 2: 

H340 u H341)  
• tagħmel il-ħsara lis-sistema riproduttiva (Riproduttiva 1A, 1B u 2: H360F, 

H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, u H360Df) 
• tossika (Tossiċità Akuta 1, 2 u 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300, 

Akwatika Kronika 2: H412) 
 

Verifika: Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti u li jissodisfaw il-kriterji 
elenkati għandhom jiġu kkunsidrati bħala li huma konformi. Għandhom jiġu aċċettati 
anki mezzi ta’ prova xierqa oħrajn, bħal rapport dwar testijiet f’laboratorji indipendenti 
jew skedi ta’ dejta dwar is-sikurezza tal-materjal. 

 
5. Il-plasterbord tal-ġipsum ma jridx ikun mimli b’sustanza, ikun ittikkettat, miksi jew 

ittrattat bi proċessi oħrajn b’tali mod li ma jkunx jista’ jiġi riċiklat u/jew jitbiddel 
f’kompost fl-Ewropa.  

 
Verifika: L-offerent irid jipprovdi prova xierqa li dan il-kriterju ġie ssodisfat. 
Pereżempju, għandhom jiġu aċċettati anki ċertifikati ta’ testijiet u skedi ta’ 
informazzjoni rilevanti jew kwalunkwe prova xierqa oħra. 
 

 
 

KRITERJI TA’ GĦOTJA 
Għandhom jingħataw punti addizzjonali għal:  

1. Fi proporzjon għaż-żieda fil-perċentwali tal-ġipsum riċiklat ta’ wara li jintuża fil-
plasterbord mixtri.  

 
JEW 
  
Fi proporzjon għaż-żieda fil-perċentwali tal-ġipsum riċiklat ta’ wara li jintuża iddevjat 
mill-iskema tat-teħid lura tal-manifatturi lejn faċilità ta’ bdil f’kompost jew li jintuża fil-
manifattura tas-siment jew f’metodu ta’ devjazzjoni ekwivalenti approvat. 
 

 
Verifika: Trid tkun ipprovduta prova xierqa li dan il-kriterju ġie ssodisfat. Pereżempju, 
billi tiġi pprovduta dokumentazzjoni li tkopri l-prova ta’ kontribut (input) riċiklat.  

 
2. Il-karta li tintuża fil-manifattura tal-pannelli tal-ġipsum tkun magħmula minn injam, fibri 

tal-injam jew partikuli tal-injam li ġejjin minn foresti li ġie vverifikat li huma ġestiti b’mod 
sostenibbli sabiex ikunu implimentati l-prinċipji u l-miżuri li għandhom l-għan li 
jiżguraw ġestjoni sostenibbli tal-foresti, sakemm dawn il-kriterji jikkaratterizzaw u 
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jkunu rilevanti għall-prodott.  
 
Fl-Ewropa, dawn il-prinċipji u dawn il-miżuri għandhom mill-inqas jikkorrispondu għal 
dawk tal-Linji Gwida Pan-Ewropej għal-Livell Operazzjonali għall-Ġestjoni Sostenibbli 
tal-Foresti, kif approvati mill-Konferenza Ministerjali dwar il-Protezzjoni tal-Foresti fl-
Ewropa ta’ Lisbona (fit-2-4 ta’ Ġunju 1998). Barra mill-Ewropa, dawn għandhom mill-
inqas jikkorrispondu għall-Prinċipji tal-UNCED għall-Foresti (Rio de Janeiro, Ġunju 
1992) u, fejn ikun applikabbli, għall-kriterji jew għal-linji gwida għall-ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti kif ġew adottati skont l-inizjattivi internazzjonali u reġjonali 
rispettivi (l-ITTO, il-Proċess ta’ Montreal, il-Proċess ta’ Tarapoto, l-Inizjattiva tal-
UNEP/FAO għaż-Żona Niexfa tal-Afrika). 
 
Verifika: Tista’ tkun ipprovduta prova aċċettabbli ta’ ħsad sostenibbli għall-injam 
ippreparat billi tiġi stabbilita sistema ta’ traċċar. Dawn is-sistemi volontarji jistgħu jkunu 
ċċertifikati minn parti terza, ta’ spiss bħala parti minn sistema ta’ ġestjoni tal-ISO 9000 
u/jew tal-ISO 14000 jew tal-EMAS. Bħala prova ta’ konformità, għandhom jiġu 
aċċettati anki ċertifikati tal-katina ta’ kustodja għall-fibri tal-injam iċċertifikati bħala 
FSC, PEFC jew kwalunkwe mezz ta’ prova ekwivalenti ieħor. 

 
KLAWŻOLI TA’ EŻEKUZZJONI TAL-KUNTRATT 
 

1. Trid tkun disponibbli informazzjoni dwar il-materjali li jiksu l-pannelli tal-ħitan, bħat-tipi 
ta’ żebgħa, li ma jfixklux ir-riċiklaġġ jew id-devjazzjoni tal-plasterbord tal-ġipsum meta 
ma jibqax jintuża iktar. 

 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti u li jissodisfaw il-kriterji 
elenkati għandhom jiġu kkunsidrati bħala li huma konformi. Għandhom jiġu aċċettati 
anki mezzi ta’ prova xierqa oħrajn. 
 

2. Mal-prodott jew fuq l-imballaġġ jew fuq it-tikketti għandha tkun ipprovduta 
informazzjoni għall-utent xierqa u aċċettabbli li tiddeskrivi l-immaniġġjar, il-proċeduri 
ta’ installazzjoni, l-applikazzjonijiet tat-trattament fis-superfiċje, kif ukoll il-metodi ta’ 
riċiklaġġ u/jew ta’ rimi. 
 
Verifika: Il-konformità ma’ dawn ir-rekwiżiti għandha tintwera billi jkunu pprovduti 
eżempji ta’ tikketti, ta’ imballaġġ u ta’ informazzjoni fil-punt tal-bejgħ. Għandhom jiġu 
aċċettati anki mezzi ta’ prova xierqa oħrajn. 

 
3. L-offerent irid juri li l-kuntrattur li qed jinstalla l-pannelli tal-ħitan għandu stabbiliti 

politiki u proċeduri effettivi sabiex ikun żgurat li l-iskart li jirriżulta mill-installazzjoni, 
jiġifieri l-qatgħat li jifdal, il-biċċiet mitlufa minħabba ttrimjar, it-twavel b’xi difett, eċċ. 
ikun ittrattat b’mod xieraq u b’mod sostenibbli, pereżempju permezz ta’ rkupru, 
riċiklaġġ jew devjazzjoni mill-miżbla, fejn ikun possibbli permezz ta’ skema xierqa ta’ 
ġbir. 

 
Verifika: Mezzi possibbli ta’ prova jinkludu ċ-ċertifikati tal-EMAS u tal-ISO 14001 jew 
ċertifikati ekwivalenti maħruġa minn korpi li jkunu konformi mal-liġi Komunitarja jew 
mal-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti li jikkonċernaw ċertifikazzjoni 
bbażata fuq standards ta’ ġestjoni ambjentali. Għandhom jiġu aċċettati anki mezzi ta’ 
prova xierqa oħrajn. 
 

 
3.2. Noti ta’ spjegazzjoni 
 

L-awtorità kontraenti għandha tikkunsidra ċ-ċirkustanzi lokali u tevalwa jekk tistax tkun 
meħtieġa tavla speċjalizzata – pereżempju, twavel b’iktar reżistenza għall-indewwa. 
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Il-produzzjoni tal-plasterbord tal-ġipsum trid tissodisfa r-regolamenti u l-istandards Ewropej, 
nazzjonali u reġjonali għall-emissjonijiet fl-arja mill-proċess tal-manifattura, speċjalment it-
tnixxijiet ta’ trab, dijossidu tal-kubrit u ilma, inklużi s-solidi sospiżi, u d-domanda kimika għall-
ossiġnu (COD).  
 
L-awtorità kontraenti jista’ jkollha x-xewqa li tinkludi klawżola ta’ eżekuzzjoni tal-kuntratt 
sabiex tiżgura ruħha li l-livelli ta’ plasterbord għar-rimi (minn qatgħat li jifdal u minn twavel b’xi 
difett minħabba kundizzjonijiet tat-temp, ħżin inkorrett, eċċ.) jkunu minimi.  
  
Il-kriterji ta’ għotja 
L-awtoritajiet kontraenti għandhom jindikaw fl-avviż tal-kuntratt u fid-dokumenti tas-sejħa 
għall-offerti kemm il-punt addizzjonali se jingħataw għal kull kriterju ta’ għotja. Il-kriterji ta’ 
għotja ambjentali, ilkoll flimkien, għandhom jammontaw għal mill-inqas 10 sa 15% tal-punti 
totali disponibbli. 
 
L-imballaġġ: 

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

 
[I]l-prodotti kollha magħmula minn kull materjal tkun xi tkun in-natura tiegħu sabiex 
jintużaw għaż-żamma, il-protezzjoni, l-immaniġġjar, it-twassil u l-preżentazzjoni tal-
merkanzija, minn materja prima sa prodotti pproċessati, mill-produttur sa l-utent jew il-
konsumatur. Il-prodotti li mhumiex maħsubin sabiex jerġgħu jinġabru li jiġu wżati 
għall-istess skopijiet għandhom jitqiesu bħala imballaġġ ukoll. 

 
Il-punt sa fejn l-imballaġġ huwa kunsiderazzjoni ambjentali importanti għal prodott jiddependi 
minn numru ta’ fatturi varjabbli, inklużi il-perjodu ta’ użu tal-prodott u l-materjal tal-imballaġġ. 
Pereżempju, huwa iktar probabbli li l-imballaġġ ikun importanti għal prodott li ma tantx intuża, 
milli għal prodott li ilu jintuża. Bl-istess mod, huwa inqas probabbli li l-imballaġġ ikun sinifikanti 
f’termini ta’ ċiklu ta’ ħajja għal prodott li juża l-enerġija.  
 
Fejn l-awtorità kontraenti tikkunsidra l-imballaġġ bħala kwistjoni sinifikanti, hija jista’ jkollha x-
xewqa li tfittex informazzjoni mingħand il-fornituri potenzjali sabiex tikkonferma li jkunu ħadu 
inkunsiderazzjoni l-impatt ambjentali tal-għażla tal-imballaġġ tagħhom u li l-fornitur ikun 
konsistenti mal-politiki tal-awtorità kontraenti.  
 
 
4. Il-Kriterji tal-APE għall-Pannelli tal-Ħitan b’Bażi ta’ Njam 
 

4.1. Il-Kriterji Prinċipali tal-APE għall-Pannelli tal-Ħitan b’Bażi ta’ Njam 
 
SUĠĠETT 
 
Ix-xiri ta’ pannelli tal-ħitan tajbin mil-lat ambjentali. 

 
 
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
 

1. Il-materjal tal-injam verġni użat għandu jiġi minn sorsi legali.  
 

Verifika: L-oriġini legali tal-fibri tal-injam ippreparat/injam tista’ tintwera billi tiġi 
stabbilita sistema ta’ traċċar tal-katina ta’ kustodja. Dawn is-sistemi volontarji jistgħu 
jkunu ċċertifikati minn parti terza, ta’ spiss bħala parti minn sistema ta’ ġestjoni tal-
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ISO 9000 u/jew tal-ISO 14000 jew tal-EMAS. 

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

2. Il-pannelli tal-injam li jużaw aġenti li jgħaqqdu li fihom il-formaldeide ma għandhux 
ikollhom limitu tal-emissjonijiet ogħla minn tal-istandard E1 għall-formaldeide skont 
EN13986, 0.13 mg / m3 ta’ arja (jew 0.1ppm). Dan jinkludi t-twavel miksijin u l-passata 
ta’ qabel il-kisi (pre-coating).1  

  
Verifika: L-offerent irid jipprovdi prova xierqa li dan il-kriterju ġie ssodisfat. 
Pereżempju, għandu jiġi aċċettat anki rapport dwar testijiet f’laboratorji indipendenti 
jew kwalunkwe prova xierqa oħra. 

 
 
 
 
 
KRITERJI TA’ GĦOTJA 
Għandhom jingħataw punti addizzjonali għal: 

1. Il-proporzjon (%) ta’ njam ippreparat li huwa riċiklat jew użat mill-ġdid. Iktar ma tkun 
kbira din il-perċentwali iktar ikun għoli l-livell tal-punti ta’ għotja offruti.  

 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu dikjarazzjoni ffirmata li tindika l-livell ta’ dan il-
kriterju li jistgħu jilħqu l-prodotti. Għandhom jiġu aċċettati anki mezzi ta’ prova xierqa 
oħrajn. 
 

2. Il-prodott finali magħmul minn injam, fibri tal-injam jew partikuli tal-injam li ġej minn 
foresti li ġie vverifikat li huma ġestiti b’mod sostenibbli sabiex ikunu implimentati l-
prinċipji u l-miżuri li għandhom l-għan li jiżguraw ġestjoni sostenibbli tal-foresti, 
sakemm dawn il-kriterji jikkaratterizzaw u jkunu rilevanti għall-prodott.  
 
Fl-Ewropa, dawn il-prinċipji u dawn il-miżuri għandhom mill-inqas jikkorrispondu għal 
dawk tal-Linji Gwida Pan-Ewropej għal-Livell Operazzjonali għall-Ġestjoni Sostenibbli 
tal-Foresti, kif approvati mill-Konferenza Ministerjali dwar il-Protezzjoni tal-Foresti fl-
Ewropa ta’ Lisbona (fit-2-4 ta’ Ġunju 1998). Barra mill-Ewropa, dawn għandhom mill-
inqas jikkorrispondu għall-Prinċipji tal-UNCED għall-Foresti (Rio de Janeiro, Ġunju 
1992) u, fejn ikun applikabbli, għall-kriterji jew għal-linji gwida għall-ġestjoni 

                                                 
2]  FSC (Kunsill tal-Amministrazzjoni Forestali): http://www.fsc.org/en  
3]  PEFC (Programm għall-Approvazzjoni taċ-Ċertifikazzjoni Forestali): http://www.pefc.org/internet/html  
4] Il-pjan ta’ azzjoni għall-FLEGT (Infurzar tal-Liġi tal-Foresti, Governanza u Kummerċ) kien adottat mill-UE fl-2003. Il-Pjan ta’ Azzjoni 
jiddeskrivi fil-qosor sensiela ta’ miżuri sabiex ikun indirizzat il-qtugħ tas-siġar illegali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Il-Pjan jiddefinixxi 
sistema ta’ ħruġ ta’ liċenzji għall-injam ippreparat sabiex tkun iggarantita l-legalità tal-prodotti tal-injam importati. Sabiex tinkiseb il-
liċenzja, iridu jiġu ffirmati Ftehimiet ta’ Sħubija Volontarja (VPA) bejn il-pajjiżi li jipproduċu l-injam ippreparat u l-UE. Il-prodotti tal-injam 
ippreparat, li jkunu ġew prodotti legalment fil-pajjiżi sħab fil-VPA, għandhom jingħataw liċenzja għal-legalità tal-produzzjoni; iktar 
informazzjoni minn fuq: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
1 L-istandard EN 13986 jirreferi għall-immarkar CE għal prodotti ta’ pannelli b’bażi ta’ njam fil-kostruzzjoni. Ir-rekwiżiti tat-testijiet għall-
klassi E1 tal-formaldeide huma elenkati fl-Anness B għall-Istandard. Il-Klassi E1 tistipula 8 mg jew inqas ta’ formaldeide għal kull 100g 
ta’ tavla mnixxfa fil-forn għal ċippboard unfaced (mhux miksi), OSB (oriented strand board – prodott ta’ injam manifatturat ifformat billi 
jissaffu laqx (biċċiet irqaq) ta’ njam f’orjentazzjonijiet speċifiċi), u MDF (fajberbord ta’ densità medja) skont il-metodu tat-test EN 120. 
Huwa jistipula 3.5mg/m2h jew inqas ta’ rilaxx ta’ formaldeide għall-prodotti l-oħra kollha tal-pannelli skont il-metodu tat-test EN 717-2. 
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sostenibbli tal-foresti kif ġew adottati skont l-inizjattivi internazzjonali u reġjonali 
rispettivi (l-ITTO, il-Proċess ta’ Montreal, il-Proċess ta’ Tarapoto, l-Inizjattiva tal-
UNEP/FAO għaż-Żona Niexfa tal-Afrika). 
 
Verifika: Tista’ tkun ipprovduta prova aċċettabbli ta’ ħsad sostenibbli għall-injam 
ippreparat billi tiġi stabbilita sistema ta’ traċċar. Dawn is-sistemi volontarji jistgħu jkunu 
ċċertifikati minn parti terza, ta’ spiss bħala parti minn sistema ta’ ġestjoni tal-ISO 9000 
u/jew tal-ISO 14000 jew tal-EMAS. Bħala prova ta’ konformità, għandhom jiġu 
aċċettati anki ċertifikati tal-katina ta’ kustodja għall-fibri tal-injam iċċertifikati bħala 
FSC, PEFC jew kwalunkwe mezz ta’ prova ekwivalenti ieħor. 

 
 

KLAWŻOLI TA’ EŻEKUZZJONI TAL-KUNTRATT 
 

1. Trid tkun disponibbli informazzjoni dwar il-materjali li jiksu l-pannelli tal-ħitan, bħat-tipi 
ta’ żebgħa, li ma jfixklux ir-riċiklaġġ jew id-devjazzjoni tat-twavel tal-pannelli b’bażi tal-
injam meta ma jibqgħux jintużaw iktar. 

 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti u li jissodisfaw il-kriterji 
elenkati għandhom jiġu kkunsidrati bħala li huma konformi. Għandhom jiġu aċċettati 
anki mezzi ta’ prova xierqa oħrajn. 
 

2. Mal-prodott jew fuq l-imballaġġ jew fuq it-tikketti għandha tkun ipprovduta 
informazzjoni għall-utent xierqa u aċċettabbli li tiddeskrivi l-immaniġġjar, il-proċeduri 
ta’ installazzjoni, l-applikazzjonijiet tat-trattament fis-superfiċje, kif ukoll il-metodi ta’ 
riċiklaġġ u/jew ta’ rimi. 

 
Verifika: Il-konformità ma’ dawn ir-rekwiżiti għandha tintwera billi jkunu pprovduti 
eżempji ta’ tikketti, ta’ imballaġġ u ta’ informazzjoni fil-punt tal-bejgħ. Għandhom jiġu 
aċċettati anki mezzi ta’ prova xierqa oħrajn. 
 

3. L-offerent irid juri li l-kuntrattur li qed jinstalla l-pannelli tal-ħitan għandu stabbiliti 
politiki u proċeduri effettivi sabiex ikun żgurat li l-iskart li jirriżulta mill-installazzjoni 
ikun ittrattat b’mod xieraq u b’mod sostenibbli, pereżempju permezz ta’ riċiklaġġ jew 
devjazzjoni mill-miżbla, fejn ikun possibbli. 
 
Verifika: Mezzi possibbli ta’ prova jinkludu ċ-ċertifikati tal-EMAS u tal-ISO 14001 jew 
ċertifikati ekwivalenti maħruġa minn korpi li jkunu konformi mal-liġi Komunitarja jew 
mal-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti li jikkonċernaw ċertifikazzjoni 
bbażata fuq standards ta’ ġestjoni ambjentali. Għandhom jiġu aċċettati anki mezzi ta’ 
prova xierqa oħrajn. 

 
 

 
 
 
4.2. Il-Kriterji Komprensivi tal-APE għall-Pannelli tal-Ħitan b’Bażi ta’ Njam 

 
SUĠĠETT 
 
Ix-xiri ta’ pannelli tal-ħitan tajbin mil-lat ambjentali. 

 
 
 
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
 

1. Il-materjal tal-injam verġni użat għandu jiġi minn sorsi legali.  
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Verifika: L-oriġini legali tal-fibri tal-injam ippreparat/injam tista’ tintwera billi tiġi 
stabbilita sistema ta’ traċċar tal-katina ta’ kustodja. Dawn is-sistemi volontarji jistgħu 
jkunu ċċertifikati minn parti terza, ta’ spiss bħala parti minn sistema ta’ ġestjoni tal-
ISO 9000 u/jew tal-ISO 14000 jew tal-EMAS. 

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

2. Il-pannelli tal-injam li jużaw aġenti li jgħaqqdu li fihom il-formaldeide għandhom ikunu 
aħjar mill-istandard E1 għall-formaldeide skont EN13986. Dan jinkludi t-twavel miksijin 
u l-passata ta’ qabel il-kisi. 

 
Verifika: L-offerent irid jipprovdi prova xierqa li dan il-kriterju ġie ssodisfat. 
Pereżempju, għandu jiġi aċċettat anki rapport dwar testijiet f’laboratorji indipendenti 
jew kwalunkwe prova xierqa oħra. 
 

3. Il-kontenut tal-formaldeide libera fil-kolol għat-twavel tal-plajwud jew għat-twavel tal-
injam laminati jista’ jkun sa 0.5% w/w.  

 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti u li jissodisfaw il-kriterji 
elenkati għandhom jiġu kkunsidrati bħala li huma konformi. Għandhom jiġu aċċettati 
anki mezzi ta’ prova xierqa oħrajn, bħal rapport dwar testijiet f’laboratorji indipendenti. 
 

 
4. Il-pannelli tal-injam kompost, inklużi l-aġenti li jgħaqqdu li fihom il-fenol, ma jridx 

ikollhom konċentrazzjoni ta’ fenol ogħla minn 14µg/m³ fil-kamra tat-test.  
 

Verifika: Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti u li jissodisfaw il-kriterji 
elenkati għandhom jiġu kkunsidrati bħala li huma konformi. Għandhom jiġu aċċettati 
anki mezzi ta’ prova xierqa oħrajn, bħal rapport dwar testijiet f’laboratorji indipendenti. 

 
5. Il-pannelli tal-injam kompost li fihom aġenti li jgħaqqdu b’bażi ta’ PMDI (Methylene 

Diphenyl Diisocyanate polimeriku) ma jridux jemettu iktar minn 1µg/m³ (li jista’ jiġi 
osservat) tal-MDI monomeriku. 
 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti u li jissodisfaw il-kriterji 
elenkati għandhom jiġu kkunsidrati bħala li huma konformi. Għandhom jiġu aċċettati 
anki mezzi ta’ prova xierqa oħrajn, bħal rapport dwar testijiet f’laboratorji indipendenti. 
 

 
6. Il-prodott finali ma għandux ikun fih prodotti kimiċi kklassifikati bħala: 

 

                                                 
2]  FSC (Kunsill tal-Amministrazzjoni Forestali): http://www.fsc.org/en  
3]  PEFC (Programm għall-Approvazzjoni taċ-Ċertifikazzjoni Forestali): http://www.pefc.org/internet/html  
4] Il-pjan ta’ azzjoni għall-FLEGT (Infurzar tal-Liġi tal-Foresti, Governanza u Kummerċ) kien adottat mill-UE fl-2003. Il-Pjan ta’ Azzjoni 
jiddeskrivi fil-qosor sensiela ta’ miżuri sabiex ikun indirizzat il-qtugħ tas-siġar illegali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Il-Pjan jiddefinixxi 
sistema ta’ ħruġ ta’ liċenzji għall-injam ippreparat sabiex tkun iggarantita l-legalità tal-prodotti tal-injam importati. Sabiex tinkiseb il-
liċenzja, iridu jiġu ffirmati Ftehimiet ta’ Sħubija Volontarja (VPA) bejn il-pajjiżi li jipproduċu l-injam ippreparat u l-UE. Il-prodotti tal-injam 
ippreparat, li jkunu ġew prodotti legalment fil-pajjiżi sħab fil-VPA, għandhom jingħataw liċenzja għal-legalità tal-produzzjoni; iktar 
informazzjoni minn fuq: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
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• Karċinoġeniċi (R40, R45, R49) 
• Mutaġeniċi (R46, R68)  
• li jagħmlu l-ħsara lil jew li huma tossiċi għas-sistema riproduttiva (R60, R61, 

R62, R63)  
• tossiċi (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, li jemenda u jirrevoka d-Direttivi 67/548/KEE u 
1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006, jagħti l-frażijiet H li ġejjin 
li huma relatati mal-frażijiet R ta’ iktar ’il fuq. Il-prodott finali tal-pannelli tal-ħitan ma 
għandu jirrilaxxa jew inixxi l-ebda sustanza jew preparazzjoni li hija kklassifikata bil-
frażijiet H elenkati iktar ’l isfel, f’kundizzjonijiet normali ta’ użu: 

• karċinoġenika (Karċinoġenika 1A, 1B u 2: H350, H350i, H351) 
• mutaġenika u tikkawża dannu ġenetiku li jista’ jintiret (Mutaġenika 1B u 2: 

H340 u H341) 
• tagħmel il-ħsara lis-sistema riproduttiva (Riproduttiva 1A, 1B u 2: H360F, 

H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, u H360Df) 
• tossika (Tossiċità Akuta 1, 2 u 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300, 

Akwatika Kronika A2: H412) 
  
Madankollu, il-kontenut ta’ formaldeide ma għandux ikun ogħla mill-istandard E1 
għall-formaldeide skont EN13986, 0.065 mg / m3 ta’ arja (jew 0.05ppm). Fejn pannell 
fih il-pMDI l-emissjonijiet ma jridux jemettu iktar minn 1µg/m³ (li jista’ jiġi osservat) tal-
MDI monomeriku. 

 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti u li jissodisfaw il-kriterji 
elenkati għandhom jiġu kkunsidrati bħala li huma konformi. Għandhom jiġu aċċettati 
anki mezzi ta’ prova xierqa oħrajn, bħal rapport dwar testijiet f’laboratorji indipendenti 
jew skedi ta’ dejta dwar is-sikurezza tal-materjal. 
 

 
 
 
 

KRITERJI TA’ GĦOTJA 
Għandhom jingħataw punti addizzjonali għal: 

1. Il-proporzjon (%) ta’ njam ippreparat li huwa riċiklat jew użat mill-ġdid. Iktar ma tkun 
kbira din il-perċentwali iktar ikun għoli l-livell tal-punti ta’ għotja offruti.  

 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu dikjarazzjoni ffirmata li tindika l-livell ta’ dan il-
kriterju li jistgħu jilħqu l-prodotti. Għandhom jiġu aċċettati anki mezzi ta’ prova xierqa 
oħrajn. 

 
2. Il-prodott finali magħmul minn injam, fibri tal-injam jew partikuli tal-injam li ġej minn 

foresti li ġie vverifikat li huma ġestiti b’mod sostenibbli sabiex ikunu implimentati l-
prinċipji u l-miżuri li għandhom l-għan li jiżguraw ġestjoni sostenibbli tal-foresti, 
sakemm dawn il-kriterji jikkaratterizzaw u jkunu rilevanti għall-prodott.  
 
Fl-Ewropa, dawn il-prinċipji u dawn il-miżuri għandhom mill-inqas jikkorrispondu għal 
dawk tal-Linji Gwida Pan-Ewropej għal-Livell Operazzjonali għall-Ġestjoni Sostenibbli 
tal-Foresti, kif approvati mill-Konferenza Ministerjali dwar il-Protezzjoni tal-Foresti fl-
Ewropa ta’ Lisbona (fit-2-4 ta’ Ġunju 1998). Barra mill-Ewropa, dawn għandhom mill-
inqas jikkorrispondu għall-Prinċipji tal-UNCED għall-Foresti (Rio de Janeiro, Ġunju 
1992) u, fejn ikun applikabbli, għall-kriterji jew għal-linji gwida għall-ġestjoni 
sostenibbli tal-foresti kif ġew adottati skont l-inizjattivi internazzjonali u reġjonali 
rispettivi (l-ITTO, il-Proċess ta’ Montreal, il-Proċess ta’ Tarapoto, l-Inizjattiva tal-
UNEP/FAO għaż-Żona Niexfa tal-Afrika). 
 
Verifika: Tista’ tkun ipprovduta prova aċċettabbli ta’ ħsad sostenibbli għall-injam 
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ippreparat billi tiġi stabbilita sistema ta’ traċċar. Dawn is-sistemi volontarji jistgħu jkunu 
ċċertifikati minn parti terza, ta’ spiss bħala parti minn sistema ta’ ġestjoni tal-ISO 9000 
u/jew tal-ISO 14000 jew tal-EMAS. Bħala prova ta’ konformità, għandhom jiġu 
aċċettati anki ċertifikati tal-katina ta’ kustodja għall-fibri tal-injam iċċertifikati bħala 
FSC, PEFC jew kwalunkwe mezz ta’ prova ekwivalenti ieħor. 

 
KLAWŻOLI TA’ EŻEKUZZJONI TAL-KUNTRATT 
 

1. Trid tkun disponibbli informazzjoni dwar il-materjali li jiksu l-pannelli tal-ħitan, bħat-tipi 
ta’ żebgħa, li ma jfixklux ir-riċiklaġġ jew id-devjazzjoni tat-twavel tal-pannelli b’bażi tal-
injam meta ma jibqgħux jintużaw iktar. 

 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti u li jissodisfaw il-kriterji 
elenkati għandhom jiġu kkunsidrati bħala li huma konformi. Għandhom jiġu aċċettati 
anki mezzi ta’ prova xierqa oħrajn. 

 
2. Mal-prodott jew fuq l-imballaġġ jew fuq it-tikketti għandha tkun ipprovduta 

informazzjoni għall-utent xierqa u aċċettabbli li tiddeskrivi l-immaniġġjar, il-proċeduri 
ta’ installazzjoni, l-applikazzjonijiet tat-trattament fis-superfiċje, kif ukoll il-metodi ta’ 
riċiklaġġ u/jew ta’ rimi.  

 
Verifika: Il-konformità ma’ dawn ir-rekwiżiti għandha tintwera billi jkunu pprovduti 
eżempji ta’ tikketti, ta’ imballaġġ u ta’ informazzjoni fil-punt tal-bejgħ. Għandhom jiġu 
aċċettati anki mezzi ta’ prova xierqa oħrajn. 

 
 

3. L-offerent irid juri li l-kuntrattur li qed jinstalla l-pannelli tal-ħitan għandu stabbiliti 
politiki u proċeduri effettivi sabiex ikun żgurat li l-iskart li jirriżulta mill-installazzjoni 
ikun ittrattat b’mod xieraq u b’mod sostenibbli, pereżempju permezz ta’ riċiklaġġ jew 
devjazzjoni mill-miżbla, fejn ikun possibbli. 

 
Verifika: Mezzi possibbli ta’ prova jinkludu ċ-ċertifikati tal-EMAS u tal-ISO 14001 jew 
ċertifikati ekwivalenti maħruġa minn korpi li jkunu konformi mal-liġi Komunitarja jew 
mal-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti li jikkonċernaw ċertifikazzjoni 
bbażata fuq standards ta’ ġestjoni ambjentali. Għandhom jiġu aċċettati anki mezzi ta’ 
prova xierqa oħrajn, bħal rapport dwar testijiet f’laboratorji indipendenti. 
 

 
4.3. Noti ta’ spjegazzjoni 

 
L-awtorità kontraenti għandha tikkunsidra ċ-ċirkustanzi lokali u tevalwa jekk tistax tkun 
meħtieġa tavla speċjalizzata – pereżempju, twavel b’iktar reżistenza għall-indewwa. 
 
Il-kamra fejn jiġu installati t-twavel għandha tissodisfa r-rekwiżiti Ewropej, nazzjonali u 
reġjonali tal-kwalità tal-arja interna.  
 
L-awtorità kontraenti jista’ jkollha x-xewqa li tinkludi klawżola ta’ eżekuzzjoni tal-kuntratt 
sabiex tiżgura ruħha li l-livelli ta’ plasterbord għar-rimi (minn qatgħat li jifdal u minn twavel b’xi 
difett minħabba kundizzjonijiet tat-temp, ħżin inkorrett, eċċ.) jkunu minimi.  
  
 
Il-kriterji ta’ għotja 
L-awtoritajiet kontraenti għandhom jindikaw fl-avviż tal-kuntratt u fid-dokumenti tas-sejħa 
għall-offerti kemm il-punt addizzjonali se jingħataw għal kull kriterju ta’ għotja. Il-kriterji ta’ 
għotja ambjentali, ilkoll flimkien, għandhom jammontaw għal mill-inqas 10 sa 15% tal-punti 
totali disponibbli. 
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L-imballaġġ: 
 
L-Artikolu 3 tad-Direttiva 94/62/KE [tal]-20 ta’ Diċembru 1994 dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-
imballaġġ, jiddefinixxi l-imballaġġ bħala: 

 
[I]l-prodotti kollha magħmula minn kull materjal tkun xi tkun in-natura tiegħu sabiex 
jintużaw għaż-żamma, il-protezzjoni, l-immaniġġjar, it-twassil u l-preżentazzjoni tal-
merkanzija, minn materja prima sa prodotti pproċessati, mill-produttur sal-utent jew il-
konsumatur. Il-prodotti li mhumiex maħsubin sabiex jerġgħu jinġabru li jiġu wżati 
għall-istess skopijiet għandhom jitqiesu bħala imballaġġ ukoll.  

 
Il-punt sa fejn l-imballaġġ huwa kunsiderazzjoni ambjentali importanti għal prodott jiddependi 
minn numru ta’ fatturi varjabbli, li jinkludu l-perjodu ta’ użu tal-prodott u l-materjal tal-
imballaġġ. Pereżempju, huwa iktar probabbli li l-imballaġġ ikun importanti għal prodott li ma 
tantx ilu jintuża, milli għal prodott li ilu jintuża. Bl-istess mod, huwa inqas probabbli li l-
imballaġġ ikun sinifikanti f’termini ta’ ċiklu ta’ ħajja għal prodott li juża l-enerġija.  
 
Fejn l-awtorità kontraenti tikkunsidra l-imballaġġ bħala kwistjoni sinifikanti, hija jista’ jkollha x-
xewqa li tfittex informazzjoni mingħand il-fornituri potenzjali sabiex tikkonferma li jkunu ħadu 
inkunsiderazzjoni l-impatt ambjentali tal-għażla tal-imballaġġ tagħhom u li l-fornitur ikun 
konsistenti mal-politiki tal-awtorità kontraenti.  
 
 
5. Kunsiderazzjonijiet ta’ Spejjeż 
 
Il-ħitan interni huma komponent standard fil-parti l-kbira tal-bini, ċertament ta’ dawk li jintużaw 
bħala djar jew bħala postijiet tax-xogħol. Il-pannelli tal-ħitan kienu tradizzjonalment 
ikkunsidrati bħala prodotti li jieħdu ħafna spazju u b’valur baxx, fejn il-valur baxx attribwit lill-
materjali kien jirriżulta f’danni u f’ħela konsiderevoli, u konsegwentement kien jsiru 
deliberatament ordnijiet żejda.  
 
Il-materja prima meħtieġa għaż-żewġ tipi ta’ twavel ġeneralment ma tqumx wisq imma l-
prezzijiet tal-prodotti jiġu affetwati mill-ispejjeż li qed jiżdiedu tal-enerġija u mill-kompetizzjoni 
dejjem ikbar għall-materja prima fil-każ tal-injam.  
 
Id-disponibbiltà ta’ gipsum FGD bi prezz irħas, prodott sekondarju tas-settur tal-enerġija li 
jeħtieġ li jintrema, jiżgura li l-ispiża għall-ġipsum tibqa’ stabbli b’dawn il-prezzijiet baxxi. It-tliet 
produtturi prinċipali tal-plasterbord fl-Ewropa lkoll jużaw ġipsum FGD fil-proċess ta’ 
manifattura tagħhom,2 imma l-livelli ta’ użu ma jiġux żvelati minħabba regoli tal-kompetizzjoni. 
 
Kif ġie diskuss fit-Taqsima 4.1.1 tar-Rapport ta’ Sfond Tekniku, il-ġipsum FGD jiġi inkorporat 
fil-prodotti tal-ġipsum bħala prattika standard. Ma ssir l-ebda distinzjoni bejn is-sorsi tal-
ġipsum, u għaldaqstant ma ssir l-ebda distinzjoni bejn il-kredenzjali ambjentali tal-prodotti 
speċifiċi, għalkemm tissemma diversi drabi l-inklużjoni tal-ġipsum riċiklat, li ta’ spiss ifisser 
ġipsum FGD. Għalhekk, bħalissa mhuwiex possibbli li ssir differenzazzjoni bejn il-prodotti tal-
plasterbord skont il-prezz bi profil ambjentali potenzjalment imtejjeb minħabba l-kontenut 
riċiklat tagħhom. Kif ġie diskuss iktar ’il fuq, il-ġipsum FGD għandu livell għoli ta’ purità, u 
b’hekk jista’ jiġi mħallat ma’ ġipsum naturali b’livell iktar baxx ta’ purità li kieku ma jkunx jista’ 
jintuża. 
 
Is-sorsi primarji tal-materja prima għall-pannelli b’bażi ta’ njam huwa injam tond f’forma ta’ 
zokk żgħir mill-foresti (jiġifieri injam li huwa żgħir wisq biex jintuża bħala injam ippreparat), 
prodotti tal-impjanti fejn jisserraw l-injam il-kbir u injam reklamat ta’ wara li jintuża u post-
industrijali.3 Il-prezzijiet tal-materja prima huma affetwati mill-varjazzjonijiet fid-domanda tas-

                                                 
2 Characterisation of Mineral Wastes, Resources and Processing technologies – Integrated waste management for the production of construction 
material [Il-Karatterizzazzjoni tal-Iskart Minerali, tar-Riżorsi u tat-Teknoloġiji tal-Ipproċessar – Ġestjoni integrata tal-iskart għall-produzzjoni ta’ 
materjal għall-kostruzzjoni], WRT 177 / WR0115, Case Study: Flue gas desulphurisation (FGD) gypsum in plasterboard manufacture [Studju ta’ 
Każ: Il-ġipsum tat-tneħħija tal-kubrit mill-gass tal-kombustjoni (FGD) fil-manifattura tal-plasterbord], Dr Andrew M Dunster BRE, 
http://www.smartwaste.co.uk/filelibrary/Plasterboard_FGD_gypsum.pdf  
3 All Party Parliamentary Group for the Wood Panel Industry [Grupp Parlamentari li jinkludi lill-Partiti kollha għall-Industrija tal-Pannelli 
tal-Ħitan], ir-Renju Unit, http://www.appgwoodpanelindustry.co.uk/  
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swieq Ewropew u dinjin għall-injam ippreparat, li ta’ spiss ikunu affetwati mid-domanda għal 
injam ippreparat għall-kostruzzjoni u minn maltempati. Iż-żieda fil-popolarità tal-użu tal-injam 
verġni biex tkun iġġenerata l-enerġija qed tħasseb lis-settur tal-pannelli, peress li din 
tirrappreżenta theddida potenzjali għall-provvisti u għall-prezzijiet tal-injam.  
 
Fejn fil-bini ma jkunx jista’ juża daqsijiet standard tal-industrija ta’ twavel, jistgħu jinxtraw 
daqsijiet speċjalizzati ta’ twavel bħala parti minn servizz ikkummissjonat apposta. Kif inhu 
mistenni, dan jiswa iktar mis-servizz standard, u l-kwantità minima tal-ordni tista’ tkun 
konsiderevoli.  
 
Matul il-perjodu ta’ użu tat-twavel, huma jgħaddu minn proċess ta’ xedd u kedd normali 
minħabba l-użu li jsir mill-kmamar li jkunu fihom u jistgħu jeħtieġu superfiċji ġodda minn żmien 
għall-ieħor. Huwa probabbli li dan jista’ jsir permezz ta’ passata fil-wiċċ ta’ ġibs jew ta’ karta 
reżistenti fuq kwalunkwe tip ta’ tavla meta bini jiġi rranġat mill-ġdid, iktar milli jiġi sostitwit il-
ħajt intern jew il-pannelli tal-ħitan.  
 
Fl-istadju tar-rimi, kemm waqt l-installazzjoni kif ukoll meta l-pannelli ma jibqgħux jintużaw 
iktar, żieda fl-ispejjeż u fir-restrizzjonijiet tal-miżbliet fl-Unjoni Ewropea kollha twassal għal 
żieda fl-ispejjeż tar-rimi. Huwa ferm probabbli li din iż-żieda fl-ispejjeż tiġi ttrasferita fuq ix-
xerrejja finali tal-bini permezz tal-ispejjeż kuntrattwali totali tal-kostruzzjoni, iktar milli jiġġarbu 
kollha mill-kumpaniji tal-kostruzzjoni nfushom.  
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6. Il-leġiżlazzjoni tal-UE u s-sorsi ta’ informazzjoni rilevanti 
 
 
6.1. Il-leġiżlazzjoni tal-UE 
 
• Id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1989 dwar l-approssimazzjoni ta’ 

liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi [tal]-Istati Membri dwar il-prodotti 
għall-bini.  
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:040:0012:010:MT:HTML  
 
• Id-Direttiva tal-Kunsill 93/68/KEE li temenda bosta Direttivi inkluża d-Direttiva 89/106/KEE 

(prodotti tal-kostruzzjoni [għall-bini]) 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:220:0001:006:MT:HTML  
 
• Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE dwar ir-rimi tal-iskart f'terraferma [miżbliet] li 

tinkoraġġixxi l-minimizzazzjoni, ir-riċiklaġġ u l-irkupru tal-iskart. 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:182:0001:001:MT:HTML  
 

• Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-ETS għall-
iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:07:32003L0087:MT:PDF  
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/ets_revision_proposal.pdf  

 
• Ir-Regolament 1907/2006 li jiżgura r-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-

Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH). 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0850:MT:PDF  

 
• Id-Direttiva 2006/21/KE dwar l-immaniġġar ta’ skart mill-industriji ta’ estrazzjoni (MWEI) 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0015:0033:MT:PDF  

 
• Id-Direttiva 67/548/KEE dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar ta’ sustanzi 

perikolużi  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:P:1967:196:0001:3:MT:HTML  

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

klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:MT:PDF  
 

• Id-Direttiva 94/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex jitnaqqsu l-imballaġġ u l-
iskart mill-imballaġġ 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1994:365:0010:010:MT:HTML  
 

• Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni [97/129/KE] tat-28 ta’ Jannar 1997 li tistabbilixxi s-sistema 
ta’ identifikazzjoni għall-materjali għall-ippakkjar skon[t] id-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill 94/62/KE fuq l-ippakkjar u l-iskart [tal]-ippakkjar 
http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1997:050:0028:013:MT:HTML  
 
• Id-Direttiva 2004/12/KE li temenda d-Direttiva 94/62/KE fuq l-ippakkjar u l-iskart [tal]-

ippakkjar 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:34:32004L0012:MT:PDF  
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• Id-Direttiva Qafas 2008/98/KE dwar l-iskart 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:MT:PDF  

 
• Id-Direttiva 2010/30/UE dwar l-indikazzjoni permezz ta’ ttikkettar u l-informazzjoni 

standard tal-prodott dwar il-konsum tal-enerġija u riżorsi oħra minn prodotti marbutin mal-
enerġija 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:MT:PDF  

  
• Direttiva 2010/31/UE dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (EPBD) 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:MT:PDF  

 
6.2. L-Ekotikketti u Sorsi oħrajn ta’ Kriterji 
 
• L-Anġlu Blù Ġermaniża 

http://www.blauer-engel.de/en/blauer_engel/index.php  
 
• Iċ-Ċinju Nordiku  

Pannelli għall-industrija tal-bini, tad-dekorazzjoni u tal-għamara, Verżjoni 4.3, id-19 ta’ 
Marzu 2003 – il-31 ta’ Marzu 2010. http://www.svanen.nu/ 
 

• The New Zealand Ecolabelling Trust (Il-Fond tal-Ekotikkettar ta’ New Zealand) 
http://www.enviro-choice.org.nz/specifications/KE-19-
07GypsumPlasterboardProducts.pdf  
 

• Good Environmental Choice Australia (Għażla Ambjentali Tajba tal-Awstralja) 
http://www.aela.org.au/ProductsRegister.htm  
 

• Environmental Choice Canada (Għażla Ambjentali tal-Kanada) 
Certification Criteria Document CCD-020, Gypsum Wallboard [Dokument tal-Kriterji ta’ 

Ċertifikazzjoni CCD-020, Bordijiet tal-Ħitan tal-Ġipsum]  
 
• L-Ecomark tal-Ġappun, Kategoriji tal-Prodott Nri. 123 u 111. 

www.ecomark.jp/english  
 

• Il-Programm tal-Plasterbord ta’ WRAP (Waste and Resources Action Plan [Pjan ta’ 
Azzjoni għall-Iskart u għar-Riżorsi]) 
http://www.wrap.org.uk/construction/plasterboard/index.html  
 

• Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni 
Ref 1131 
http://www.iso.org/ 
 

• Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni 
www.cen.en/cenorm/homepage.htm  

 


