
Skeda tal-Prodott tat-Twieqi 

1 minn 17 

Twieqi 
- Twieqi, Bibien tal-ħġieġ, u Tamboċċi 

 

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 tat-Twieqi, li 
jinkludi l-bibien tal-ħġieġ u t-tamboċċi, kif ukoll it-twieqi. 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. 
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1. Id-Definizzjoni u l-Ambitu 
 
Għall-fini ta’ dawn il-kriterji ta’ Akkwist Pubbliku Ekoloġiku, it-Twieqi huma ddefiniti bħala fetħa 
f’ħajt jew f’saqaf bi ħġieġ immuntat fi frejm fiss sabiex ikun jista’ jgħaddi d-dawl tal-jum. Fil-
biċċa l-kbira, it-tieqa tkun tista’ tinfetaħ permezz ta’ komponent tal-frejm li jimxi fuq wiċċ wati 
jew li jkun biċ-ċappetti sabiex l-arja tkun tista’ tidħol fil-bini. Din id-definizzjoni deliberatament 
tinkludi l-bibien tal-ħġieġ esterni u t-tamboċċi; il-kelma “tieqa” qed tirreferi għat-tliet prodotti. 
 
Il-kriterji japplikaw għat-twieqi, għall-bibien tal-ħġieġ esterni u għat-tamboċċi li jintużaw fl-
involkru tal-bini, inklużi l-proprjetajiet residenzjali u kummerċjali, kif ukoll il-proprjetajiet soċjali 
bħall-iskejjel u l-isptarijiet.  
 
It-teknoloġiji kkunsidrati waqt il-preparazzjoni ta’ dan id-dokument jinkludu l-ħġieġ (ħġieġa 
waħda u iktar minn waħda), id-distanza fl-ispazju bejn il-ħġieġ, il-kisi b’livell baxx ta’ emissività 
(E baxx), il-mili bl-arja jew b’gass inerti bejn il-ħġieġ, u d-disinn tal-frejm. 
 
Bħalissa, l-ebda standard u ekotiketta eżistenti ma jkopru r-reġjuni klimatiċi kollha tal-Ewropa; 
għaldaqstant, sabiex ikunu identifikati l-kriterji tal-APE li jistgħu jiġu applikati mal-UE kollha, 
bħala bażi ma għandhiex tiġi applikata ekotikketta preeżistenti. 
 
 
 
2. L-Impatti Ambjentali Prinċipali  
 
L-impatti ambjentali prinċipali tat-twieqi huma marbuta mal-effiċjenza termali, f’termini ta’ 
skambji ta’ enerġija bejn l-intern ta’ bini fejn it-temperatura hija kkontrollata u d-dinja ta’ barra, 
li huwa stmat li hija għaxar darbiet ikbar mill-enerġija meħtieġa sabiex tkun manifatturata 
tieqa.1 Fl-aħħar mill-aħħar dan jissarraf f’żieda fil-konsum tal-karburant, żieda fl-emissjonijiet 
tad-disjossidu tal-karbonju u l-emissjoni ta’ sustanzi li jniġġsu oħrajn, bħall-monossidu tal-
karbonju, mill-ħruq tal-karburanti fossili. 
 
Barra minn hekk, hemm impatti materjali mill-materjali li jintużaw sabiex jinbnew it-twieqi, mill-
ipproċessar li jeħtieġu materjali ta’ din ix-xorta, mit-trattamenti kimiċi meħtieġa sabiex ikunu 
ppreservati l-materjali kemm fil-bidu tal-perjodu ta’ użu tagħhom kif ukoll waqt l-użu, mill-iskart 
iġġenerat matul il-manifattura u l-installazzjoni u mill-iskart maħluq meta t-twieqi ma jibqgħux 
jintużaw iktar u jiġu sostitwiti.  
 

• Il-kriterji prinċipali jiffokaw fuq il-kisba ta’ titjib fl-effiċjenza termali, minbarra dik 
mitluba mir-regolamenti nazzjonali, flimkien ma’ xi rekwiżiti bażiċi tal-impatti materjali. 

• Il-kriterji komprensivi jeżiġu li jkun hemm iktar iffrankar permezz tal-effiċjenza 
enerġetika, u jkopru firxa ikbar ta’ impatti materjali li huma assoċjati mal-produzzjoni, 
mal-installazzjoni u mar-rimi tat-twieqi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  EMPA, Riċerka u Teknoloġija tal-Materjali http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/32776/---/l=2 
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Impatti Ambjentali Prinċipali  Approċċ tal-APE 
 
 

• L-impatt tal-enerġija użata 
sabiex jissaħħan/jitkessaħ il-
bini li TINTILEF mit-tieqa matul 
il-perjodu ta’ użu tagħha. 

 
• L-impatt ambjentali tal-

materjali użati sabiex tinbena t-
tieqa. 

• L-impatt tal-iskart, inklużi l-
imballaġġ u l-iskart ta’ meta t-
tieqa ma tibqax tintuża iktar.  

 
 

  
• Jiġi promoss ix-xiri ta’ ħġieġ 

effiċjenti mil-lat termali. 
• Jiġi promoss l-użu ta’ frejmijiet 

b’livell ogħla ta’ effiċjenza termali 
u b’livell iktar baxx ta’ impatti 
(permezz tal-Valutazzjoni taċ-
Ċiklu tal-Ħajja - LCA). 

• Jiġi promoss l-użu ta’ ħġieġ adatt 
– jittieħdu inkunsiderazzjoni l-
kundizzjonijiet klimatiċi sabiex il-
proċess deċiżjonali jkun wieħed 
informat. 

 
• Tiġi promossa l-manutenzjoni 

effettiva tat-twieqi sabiex ikun 
estiż it-terminu utli tagħhom. 

• Tiġi promossa ġestjoni ta’ meta 
ma jibqgħux jintużaw iktar, eż. 
skemi ta’ teħid lura/użu mill-
ġdid/riċiklaġġ. 

• Jiġu promossi prodotti maħsuba 
sabiex jiġu żarmati u riċiklati 
faċilment. 

• Jiġi promoss l-użu ta’ materjali 
riċiklati. 

• Jiġu promossi materjali tajbin 
mil-lat ambjentali. 
 
 

 
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 għat-Twieqi 
 
 

3.1. Il-Kriterji Prinċipali tal-APE għat-Twieqi 
 

SUĠĠETT 
 
Ix-xiri ta’ twieqi b’livell għoli ta’ effiċjenza termali u tajbin mil-lat ambjentali. 
 
 
 
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
 

1. Sabiex ikun żgurat li t-twieqi kollha li jitwaħħlu f’bini ġdid u biex jissostitwixxu twieqi 
oħrajn f’bini preeżistenti jiksbu livell ogħla ta’ effiċjenza termali milli huwa mitlub mir-
Regolamenti Nazzjonali. Sabiex jintlaħaq dan il-għan, l-indikaturi li ġejjin għandhom 
juru titjib ta’ [X]% fuq il-valur iddefinit fi [daħħal il-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti]: 
a. Valur-U (trażmittanza termali) 
b. Valur-G (koeffiċjent taż-żieda fit-temperatura li tirriżulta mir-radjazzjoni solari 

(solar gain)/fattur solari) 
c. Valur L50 (ħruġ tal-arja) 
d. Trażmittanza tad-dawl tal-jum. 
 
L-indikaturi għandhom jiġu applikati fir-rigward tat-tieqa kollha, il-ħġieġ u l-frejm 
flimkien. Il-livell tal-perċentwali (livell ta’ ambizzjoni) li għandu jiddaħħal jiddependi 
ferm fuq il-livell ta’ ambizzjoni ddefinit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali.  
 
Huwa rrakkomandat li fil-mira għandu jkun hemm mill-inqas titjib ta’ 20% fuq id-
domandi tal-istandards nazzjonali eżistenzi tal-effiċjenza termali, filwaqt li t-titjib għat-
tliet fatturi l-oħra jrid jiġi ddefinit skont ir-rekwiżiti lokali u jrid jippreżenta livell tajjeb ta’ 
titjib fuq ir-rekwiżiti nazzjonali. 

 
Fejn ir-regolamenti nazzjonali rilevanti jkunu neqsin, il-professjonista responsabbli 
għall-akkwist għandu jħares lejn ir-regolamenti nazzjonali ta' pajjiżi xierqa oħrajn fl-
Ewropa. 

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

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

2. L-injam ippreparat użat għandu jiġi minn sorsi legali.  
 

Verifika: L-oriġini legali tal-injam ippreparat 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 (Skema tal-Verifika u tal-Ekoġestjoni). 
Bħala prova ta’ konformità, għandhom jiġu aċċettati anki ċertifikati tal-katina ta’ 
kustodja għall-injam ippreparat iċċertifikati bħala FSC[2], PEFC[3] jew kwalunkwe mezz 

                                                 
[ 2]  FSC (Kunsill tal-Amministrazzjoni Forestali): http://www.fsc.org/en  
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ta’ prova ekwivalenti ieħor. Jekk l-injam ippreparat ikun ġej 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-injam 
ippreparat flimkien ma’ dikjarazzjoni tal-legalità tagħhom. Bħala tali, l-injam ippreparat 
għandu jkun jista’ jiġi ttraċċat matul il-katina kollha tal-produzzjoni mill-foresta sal-
prodott. 
 

3. Il-komponenti tal-plastik li jiżnu iktar minn 50g għandhom ikunu mmarkati skont l-
ISO 11469 jew skont standard ekwivalenti. 

 
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. 
 

4. Il-gassijiet tal-mili (filler gases) li jikkontribwixxu għall-effett serra, b’Potenzjal għal 
Tisħin Globali (GWP) > 5 tul perjodu ta’ 100 sena, ma jistgħux jintużaw fl-unitajiet ta’ 
insulazzjoni.  
 
Il-gassijiet inerti (eż. l-argon, il-kripton) għandhom GWP <5. 
 
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. 
 

5. L-offerent għandu juri li l-produzzjoni tal-PVC tkun konformi mal-aħjar prattika skont il- 
Vinyl 2010 jew ekwivalenti. 

 
Verifika: Il-parteċipazzjoni fil-Vinyl 2010 għandha tkun aċċettabbli, inkella l-offerent 
irid jipprovdi evidenza bil-miktub li hemm konformità mar-rakkomandazzjonijiet ta’ 
Vinyl 2010 jew ekwivalenti.2 

 
 

 
KRITERJI TA’ GĦOTJA 
Għandhom jingħataw punti addizzjonali għal: 

1. 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-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 

                                                                                                                                         
[ 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 
2 http://www.vinyl2010.org/  
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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. 

2. Iċ-ċomb (R23, R25 u H301, H331) u l-komposti tiegħu ma jridux jiġu miżjuda b’mod 
intenzjonali mal-plastik u mal-kisi li jintużaw fit-twieqi. 
 
Il-prodott finali tat-twieqi ma għandu jirrilaxxa jew inixxi l-ebda sustanza jew 
preparazzjoni li hija kklassifikata skont id-Direttivi 1999/45/KE u 67/548/KEE jew l-
ebda sustanza bil-frażijiet R (tar-riskji) elenkati b’mod speċifiku iktar ’l isfel, 
f’kundizzjonijiet normali ta’ użu: 
 

• karċinoġenika (R40, R45, R49) 
• tagħmel il-ħsara lis-sistema riproduttiva (R60, R61, R62, R63) 
• mutaġenika, tikkawża dannu ġenetiku li jista’ jintiret u riskji possibbli ta’ effetti 

irriversibbli (R46, R68) 
• tossika (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51) 
• allerġenika meta tittieħed ’il ġewwa man-nifs (R42)  
• tagħmel ħsara lill-ambjent (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53) 
• tagħti lok għal periklu ta’ dannu serju għas-saħħa b’espożizzjoni mtawla 

(R48),  
  

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 ta’ iktar ’il fuq. Il-prodott finali tat-twieqi 
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) 
• tagħmel il-ħsara lis-sistema riproduttiva (Riproduttiva 1A, 1B u 2: H360F, 

H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, u H360Df) 
• mutaġenika u tikkawża dannu ġenetiku li jista’ jintiret (Mutaġenika 1B u 2: 

H340 u H341) 
• tossika (Tossiċità Akuta 1, 2 u 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300, 

Akwatika Kronika 2: H412) 
• allerġenika meta tittieħed ’il ġewwa man-nifs (Sensitizzazzjoni Respiratorja 1: 

H334) 
• tagħmel ħsara lill-ambjent (Akwatika Akuta 1 u Akwatika Kronika 1, 2, 3 u 4: 

H400, H410, H411, H412, H413 
• tagħti lok għal periklu ta’ dannu serju għas-saħħa b’espożizzjoni mtawla 

(Periklu għas-Saħħa: H372 u H373) 
 

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. 

 
3. Għandhom jingħataw punti addizzjonali fi proporzjon għall-kontenut riċiklat tal-

materjali użati. Dan jeskludi l-iskart tal-proċessi. 
 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti u li jissodisfaw il-kriterji 
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elenkati għandhom jiġu kkunsidrati bħala li huma konformi. Għandhom jiġu aċċettati 
anki mezzi ta’ prova xierqa oħrajn, pereżempju ċertifikazzjoni xierqa ta’ manifattur. 
 

 
KLAWŻOLI TA’ EŻEKUZZJONI TAL-KUNTRATT 
 

1. L-offerent irid jiżgura ruħu li mal-prodott jiġu pprovduti rakkomandazzjonijiet għall-
manutenzjoni. Irid ukoll jipprovdi proċeduri u struzzjonijiet dokumentati għal 
assigurazzjoni tal-kwalità u dik ambjentali. 

 
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. 
 

 
 

3.2. Il-Kriterji Komprensivi tal-APE għat-Twieqi 
 

SUĠĠETT 
 
Ix-xiri ta’ twieqi b’livell għoli ta’ effiċjenza termali u tajbin mil-lat ambjentali. 
 

 
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
 

1. Sabiex ikun żgurat li t-twieqi kollha li jitwaħħlu f’bini ġdid u biex jissostitwixxu twieqi 
oħrajn f’bini preeżistenti jiksbu livell ogħla ta’ effiċjenza termali milli huwa mitlub mir-
Regolamenti Nazzjonali. Sabiex jintlaħaq dan il-għan, l-indikaturi li ġejjin għandhom 
juru titjib ta’ [X]% fuq il-valur definit fi [daħħal il-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti]: 
a. Valur-U  
b. Valur-G  
c. Valur L50 
d. Trażmittanza tad-dawl tal-jum. 
 
L-indikaturi għandhom jiġu applikati fir-rigward tat-tieqa kollha, il-ħġieġ u l-frejm 
flimkien. Il-livell tal-perċentwali (livell ta’ ambizzjoni) li għandu jiddaħħal jiddependi 
ferm fuq il-livell ta’ ambizzjoni ddefinit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali.  
 
Huwa rrakkomandat li l-mira tkun mill-inqas ta' titjib ta’ 30% fuq id-domandi tal-
istandards nazzjonali eżistenzi tal-effiċjenza termali, filwaqt li t-titjib għat-tliet fatturi l-
oħra jrid jiġi ddefinit skont ir-rekwiżiti lokali u jrid jippreżenta livell eċċellenti ta’ titjib fuq 
ir-rekwiżiti nazzjonali. 
 
Fejn ma jkunux jeżistu regolamenti nazzjonali rilevanti, il-professjonista tal-akkwist 
għandu jħares lejn ir-regolamenti nazzjonali ta' pajjiżi xierqa oħrajn fl-Ewropa. 

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

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

2. L-injam ippreparat użat għandu jiġi minn sorsi legali.  
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Verifika: L-oriġini legali tal-injam ippreparat tista’ tintwera billi tiġi stabbilita sistema ta’ 
traċċar tal-katina ta’ kustodja. Dawn is-sistemi volontarji jistgħu jiġu 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-injam ippreparat iċċertifikati bħala FSC[2], PEFC[3] jew kwalunkwe mezz 
ta’ prova ekwivalenti ieħor. Jekk l-injam ippreparat ikun ġej 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-injam ippreparat 
flimkien ma’ dikjarazzjoni tal-legalità tagħhom. Bħala tali, l-injam ippreparat għandu 
jkun jista’ jiġi ttraċċat matul il-katina kollha tal-produzzjoni mill-foresta sal-prodott. 

 
3. Il-komponenti tal-plastik li jiżnu iktar minn 50g għandhom ikunu mmarkati skont l-

ISO 11469 jew skont standard ekwivalenti. 
 

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. 

 
4. Il-gassijiet tal-mili (filler gases) li jikkontribwixxu għall-effett serra, b’Potenzjal għal 

Tisħin Globali (GWP) > 5 tul perjodu ta’ 100 sena, ma jistgħux jintużaw fl-unitajiet ta’ 
insulazzjoni.  
 
Il-gassijiet inerti (eż. l-argon, il-kripton) għandhom GWP <5. 
 
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. 
 

5. L-offerent għandu juri li l-produzzjoni tal-PVC tkun konformi mal-aħjar prattika skont il-
Vinyl 2010 jew ekwivalenti. 

 
Verifika: Il-parteċipazzjoni fil-Vinyl 2010 għandha tkun aċċettabbli, inkella l-offerent 
irid jipprovdi evidenza bil-miktub li teżisti konformità mar-rakkomandazzjonijiet ta’ 
Vinyl 2010 jew ekwivalenti.3 

 
 
 

KRITERJI TA’ GĦOTJA 
Għandhom jingħataw punti addizzjonali għal: 

1. 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.  

                                                 
[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 
3   http://www.vinyl2010.org/  
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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. 
 

2. Iċ-ċomb (R23, R25 u H301, H331) u l-komposti tiegħu ma jridux jiġu miżjuda b’mod 
intenzjonali mal-plastik u mal-kisi li jintużaw fit-twieqi.  
 
Il-prodott finali tat-twieqi ma għandu jirrilaxxa jew inixxi l-ebda sustanza jew 
preparazzjoni li hija kklassifikata skont id-Direttivi 1999/45/KE u 67/548/KEE jew l-
ebda sustanza bil-frażijiet R elenkati b’mod speċifiku iktar ’l isfel, f’kundizzjonijiet 
normali ta’ użu: 
 

• karċinoġenika (R40, R45, R49) 
• tagħmel il-ħsara lis-sistema riproduttiva (R60, R61, R62, R63) 
• mutaġenika, tikkawża dannu ġenetiku li jista’ jintiret u riskji possibbli ta’ effetti 

irriversibbli (R46, R68) 
• tossika (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51) 
• allerġenika meta tittieħed ’il ġewwa man-nifs (R42)  
• tagħmel ħsara lill-ambjent (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53) 
• tagħti lok għal periklu ta’ dannu serju għas-saħħa b’espożizzjoni mtawla 

(R48),  
 

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

H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, u H360Df) 
• mutaġenika u tikkawża dannu ġenetiku li jista’ jintiret (Mutaġenika 1B u 2: 

H340 and H341) 
• tossika (Tossiċità Akuta 1, 2 u 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300, 

Akwatika Kronika 2: H412)  
• allerġenika meta tittieħed ’il ġewwa man-nifs (Sensitizzazzjoni Respiratorja 1: 

H334) 
• tagħmel ħsara lill-ambjent (Akwatika Akuta 1 u Akwatika Kronika 1, 2, 3 u 4: 

H400, H410, H411, H412, H413 
• tagħti lok għal periklu ta’ dannu serju għas-saħħa b’espożizzjoni mtawla 

(Periklu għas-Saħħa: H372 u H373) 
 

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. 
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3. Għandhom jingħataw punti addizzjonali fi proporzjon għall-kontenut riċiklat tal-
materjali użati. Dan jeskludi l-iskart tal-proċessi. 
 
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, pereżempju ċertifikazzjoni xierqa ta’ manifattur. 
 

4. Il-prodotti kimiċi (żebgħa, adeżivi, siġillanti, tajjar, eċċ.) fit-tieqa lesta jridu jissodisfaw 
wieħed miż-żewġ rekwiżiti li ġejjin: 

a. Il-prodott ma jistax ikun ġie kklassifikat bħala perikoluż għall-ambjent skont id-
Direttiva tal-UE 1999/45/KE 

JEW 
b. Il-prodott ma jistax ikun fih iktar minn 2% skont il-piż ta’ sustanzi kklassifikati 

bħala perikolużi għall-ambjent skont id-Direttiva tal-KE 67/548/KEE. 
 

Għall-preservattivi tal-injam, dan jitla’ sa 3% kif ġie ddefinit fid-Direttiva 67/548/KEE. 
 

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. Barra minn hekk, iridu jiġu pprovduti konferma li 
jew ir-rekwiżit (a) jew ir-rekwiżit (b) ġie ssodisfat kif ukoll skedi ta’ dejta dwar is-
sikurezza tal-materjal li jispeċifikaw kif il-prodotti ġew ikklassifikati. L-iskedi ta’ dejta 
dwar is-sikurezza tal-materjal ma jridx ikollhom iktar minn tliet snin. Iridu jingħataw 
konferma bil-miktub li l-prodotti kimiċi huma approvati għall-iskop maħsub tagħhom 
minn awtorità fil-pajjiż tal-manifattura tat-tieqa, kif ukoll konferma li s-CCA (chromate 
copper arsenate), is-CC (ċitrat tar-ram/copper citrate), il-komposti organiċi tal-landa 
jew iż-żejt tal-kreożot ma jkunux preżenti fil-prodott finali tat-tieqa. 
 

 
 

KLAWŻOLI TA’ EŻEKUZZJONI TAL-KUNTRATT 
 

1. L-offerent irid juri li l-kuntrattur li jimmodifika (retrofitting) jew jirranġa l-installazzjonijiet 
tat-twieqi jkollu stabbiliti politiki u proċeduri effettivi sabiex ikun żgurat li l-iskart ta’ 
wara l-installazzjoni (jiġifieri t-twieqi mneħħija) 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. 
 
 

2. L-offerent irid jiżgura ruħu li mal-prodott jiġu pprovduti rakkomandazzjonijiet għall-
manutenzjoni. Irid ukoll jipprovdi proċeduri u struzzjonijiet dokumentati għal 
assigurazzjoni tal-kwalità u dik ambjentali 

 
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. 
 

 
 
3.3. Noti ta’ spjegazzjoni: 

 
L-awtorità tax-xiri għandha tikkunsidra ċ-ċirkustanzi lokali li ġejjin:  
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• il-klima lokali – lejn liema direzzjoni qed tħares it-tieqa, id-dell li hemm f’dik iż-żona, 
eċċ. 

 
• il-klima reġjonali – il-kundizzjonijiet prevalenti tat-temp u jekk il-kontroll klimatiku 

predominanti fil-bini hux se jkun tisħin jew tkessiħ. 
 

• il-livell ta’ sofistikazzjoni tat-tieqa – jekk l-irkupra tal-ispejjeż ambjentali huwiex se 
jinkiseb fil-perjodu ta’ użu tat-tieqa.  

 
Il-klima lokali: Id-disinn solari passiv tal-bini jinvolvi l-orjentazzjoni tat-twieqi, tal-ħitan, tat-tined 
tal-post, tal-loġoġ u tas-siġar b’tali mod li t-twieqi u s-soqfa jkunu fid-dell fis-sajf filwaqt li 
jagħtu lok għaż-żieda massima fit-temperatura li tirriżulta mir-radjazzjoni solari fix-xitwa. It-
tqegħid f’pożizzjoni effettiva tat-twieqi jipprovdi iktar dawl naturali u jnaqqas il-ħtieġa għal dawl 
elettriku matul il-jum – b’hekk, il-pożizzjoni tat-twieqi għandha tittieħed inkunsiderazzjoni mill-
awtorità tax-xiri fejn dan ikun prattiku u effettiv. 
 
Il-klima reġjonali: Jekk jintużax l-iktar it-tisħin jew it-tkessiħ fil-bini jaffetwa l-użu tal-ilwien fil-
ħġieġ, peress li dawn jistgħu jintużaw sabiex inaqqsu l-leħħa u ż-żieda fit-temperatura li 
tirriżulta mir-radjazzjoni solari fi klimi sħan. Dan jaffetwa wkoll l-għażla tal-kisi, speċjalment 
dawk b’E baxx, peress li jintużaw arranġamenti u kisi differenti sabiex inaqqsu t-telf ta’ sħana 
minn ġewwa għal barra l-bini, jew sabiex ma jħallux li s-sħana minn barra tiġi ttrasferita għal 
ġewwa l-bini.  
 
Il-livell ta’ sofistikazzjoni tat-tieqa: Ħġieġ triplu jeżiġi iktar materjali u jista’ ma jagħtix benefiċċji 
ambjentali oħra ħlief dawk li jittieħdu matul il-produzzjoni tiegħu, meta jiġi installat fi klima 
moderata, pereżempju bħal dik tan-Nofsinhar tal-Ingilterra jew ta’ Franza. Madankollu, l-
installazzjoni ta’ ħġieġ triplu fl-Iskandinavja tkun adatta u hija mandatorja f’uħud mill-każijiet, 
peress li l-benefiċċji ambjentali li tagħti jiġġustifikaw l-investiment żejjed fil-materjal. L-iffrankar 
potenzjali tas-CO2 tal-użu ottimali ta’ tipi differenti ta’ ħġieġ ġie kkwantifikat minn studju tat-
TNO.4  
 
Sabiex ikun żgurat li s-saħħa u l-lonġevità tat-twieqi tal-injam jew tal-injam/aluminju ikunu 
massimizzati, l-awtorità tax-xiri għandha tikkunsidra jekk l-injam espost ġiex ittrattat b’mod 
xieraq. Skont it-tip ta’ njam, dan jista’ jinkludi, imma mhuwiex limitat għal, trattament bi 
preservattivi li jissodisfaw il-klassi ta’ penetrazzjoni P5 skont l-EN 351 1 jew 351 2 jew kisi bi 
preservattiv tal-injam permezz ta’ immersjoni jew permezz ta’ flowcoating (il-likwidu tal-kisi 
jitferragħ fuq is-superfiċje tal-injam u mbagħad jitħalla jiskula waħdu).  

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 94/62/KE [tal]-20 ta’ Diċembru 1994 dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-
imballaġġ, jiddefinixxi l-imballaġġ bħala: 

 
• il-prodotti kollha magħmula minn kull materjal tkun xi tkun in-natura 
tiegħu sabiex jintużaw għaż-żamma, il-protezzjoni, l-immaniġġjar, it-twassil u l-
preżentazzjoni tal-merkanzija, minn materja prima sa prodotti pproċessati, 
mill-produttur sal-utent jew il-konsumatur. Il-prodotti li mhumiex maħsubin 

                                                 
4 Solar Control Glass for Greater Energy Efficiency: How policy-makers could save energy and significantly reduce CO2 emissions to 
meet EU targets for 2020 [Ħġieġ ta’ Kontroll Solari għal Iktar Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija: Kif dawk li jfasslu l-politika jistgħu jiffrankaw 
l-enerġija u jnaqqsu b’mod sinifikanti l-emissjonijiet tas-CO2 sabiex jilħqu l-miri tal-UE għall-2020   
http://www.glassforeurope.com/issues/building/EnergyAndEnvironment/Pages/solarprotectiveglazing.aspx  
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sabiex jerġgħu jinġabru u 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 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. Kunsiderazzjonijiet ta’ Spejjeż 
 
It-twieqi huma komponent ewlieni fil-parti l-kbira tal-bini, ċertament ta’ dawk li jintużaw bħala 
djar jew bħala postijiet tax-xogħol. L-użu tat-twieqi, speċjalment fil-proprjetajiet kummerċjali, 
qed jiżdied minħabba taħlita ta’ titjib fis-saħħa u fil-proprjetajiet termali, u minħabba li l-moda 
tinbidel. L-ispiża tat-twieqi hija parti konsiderevoli minn kwalunkwe baġit għall-bini; 
għaldaqstant bħala prodott iridu jdumu jservu u jkunu ekonomiċi.  
 
Malli bini jkun lest u tibda l-fażi tal-użu, l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija tat-twieqi ssir importanti 
ħafna, kif ġie diskuss fit-Taqsima 4.2.1 tar-Rapport ta’ Sfond Tekniku. Jekk tkun qed issir 
dekorazzjoni mill-ġdid, huwa probabbli li l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija tat-twieqi titjieb, filwaqt 
li l-parti l-kbira, jekk mhux l-involkru kollu li jifdal tal-bini, jibqa’ l-istess.  
 
Il-perjodu ta’ l-irkupru tal-ispejjeż għat-twieqi jiddependi minn jekk l-installazzjoni tagħhom 
issirx f’bini ġdid jew f’bini li jkun qed jiġi rranġat. Peress li bosta mill-proprjetajiet iktar antiki ma 
jilħqux l-istess livell għoli ta’ standards għall-bini bħall-bini l-ġdid tal-lum, tkun iffrankata iktar 
enerġija jekk jiġu installati twieqi li jkunu ferm effiċjenti mil-lat termali. Dan jnaqqas il-perjodu 
ta’ rkupru tal-ispejjeż peress li l-kontijiet tal-enerġija jonqsu iktar. Dan juri li fl-istadji kollha, l-
ispiża inizjali, l-ispejjeż operattivi u l-aspettattiva antiċipata għall-perjodu ta’ użu se jkollhom 
impatt fuq l-effikaċja fl-infiq ta’ prodott tat-twieqi. 
 
Fil-parti l-kbira tal-bini, it-twieqi jkollhom perjodu iqsar ta’ servizz milli mistenni għall-perjodu 
ta’ użu tal-bini kollu. Għalhekk, huwa probabbli li t-twieqi jkollhom bżonn jiġu sostitwiti diversi 
drabi sakemm idum jintuża l-bini. Kuljum, it-twieqi jesperjenzaw kundizzjonijiet ambjentali li 
jikkawżaw degradazzjoni gradwali – it-temp. Ir-rata ta’ degradazzjoni tiddependi fuq fatturi 
bħall-pożizzjoni ġeometrika, id-dettalji tal-kostruzzjoni, il-kompożizzjoni, il-porożità u l-
aderenza tal-prodotti ta’ korrużjoni, it-tniġġis ambjentali, l-umdità, l-espożizzjoni għax-xemx u 
l-varjazzjonijiet fit-temperatura. Għandu jittieħed inkunsiderazzjoni wkoll li l-perjodu ta’ servizz 
tat-twieqi mhux biss jikkonċerna r-rendiment tekniku, imma anki kwistjonijiet estetiċi u ta’ 
moda. 
 
L-istima tal-perjodu medju ta’ użu mistenni mit-twieqi huwa kalkolu impenjattiv u jiddependi 
minn bosta fatturi, inklużi l-kundizzjonijiet klimatiċi lokali, l-użu u l-manutenzjoni. 
Konsegwentement, hemm numru ta’ stimi kunfliġġenti għall-perjodi ta’ użu tat-twieqi. Rapport 
mill-BRE għall-British Plastics Federation (Federazzjoni Brittanika tal-Plastik) bassar il-
perjodu ta’ servizz tal-PVC, u vvaluta wkoll l-injam ippreparat, l-azzar u l-aluminju fil-kuntest 
tal-kalkoli tal-LCA: 5,6 

• Mill-inqas 35 sena għat-twieqi tal-PVC-U,  
• 40 sena għall-azzar, għall-injam ippreparat imnixxef fil-forn u għall-aluminju.  

 

                                                 
5  Rapport mill-BRE għall-British Plastic Federation, 
http://www.pauljervis.net/filemgmt_data/files/BRE%20Service%20Life%20PVC-U%20Windows%20Executive%20Summary.pdf  
6  Informazzjoni pprovduta mill-Council for Aluminium in Buildings (Kunsill għall-Aluminju fil-Bini) waqt il-fażi ta’ 
konsultazzjoni.  
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Il-linji gwida maħruġa mill-Ministeru għall-Bini Ġermaniż fl-2001 għal bini sostenibbli, taw il-
perjodi ta’ użu mistennija għall-materjali tat-twieqi li ġejjin:7  

1. Twieqi magħmula minn Injam Artab – 30-50 sena 
2. Twieqi tal-Plastik – 40-60 sena 
3. Twieqi magħmula minn Injam Iebes u mill-Aluminju – 40-60 sena 
4. Azzar Iggalvanizzat – 40-60 sena 
5. Ħġieġ – 20-30 sena. 

 
Rapport mill-Waste and Resources Action Plan (Pjan ta’ Azzjoni għall-Iskart u għar-Riżorsi) 
(WRAP)8 tar-Renju Unit jipprovdi wkoll ħarsa ġenerali lejn l-aspettattivi tipiċi tal-perjodi ta’ użu 
u lejn ir-rati ta’ sostituzzjoni tipiċi għat-tipi komuni ta’ ħġieġ u ta’ materjali tal-frejmijiet (ara t-
Tabella 1). Dan juri li, normalment, it-twieqi jiġu sostitwiti qabel ma jintemm il-perjodu effettiv 
ta’ servizz tagħhom, possibbilment minħabba progress tekniku, inċentivi finanzjarji sabiex jiġu 
sostitwiti t-twieqi l-antiki jew gosti li jinbidlu.  

Tabella 1 L-aspettattiva għall-perjodu ta’ użu u l-perjodu ta’ sostituzzjoni għall-frejmijiet 
u għall-ħġieġ tat-twieqi domestiċi komuni 

Tip ta’ frejm Aspettattiva medja 
ta’ perjodu ta’ użu 

(snin) 

Perjodu tipiku ta’ 
sostituzzjoni (snin) 

Frejmijiet ta’ injam artab ippreparat 8 – 10 7 – 8 
Frejmijiet ta’ injam iebes ippreparat 20 – 35 10 – 15 
Frejmijiet tal-azzar  40 – 60 30 – 40 
Frejmijiet tal-aluminju  20 – 35 Ħġieġ (10 – 15) 
Fremijiet tal-aluminju miksija bit-trab tal-
poliester  

20 – 40 Ħġieġ (10 – 15) 

PVC-U  20 – 25 10 – 20 
 
 
Għandu jiġi nnotat li l-perjodi ta’ sostituzzjoni għas-sezzjoni tal-ħġieġ tat-twieqi tal-aluminju 
ġew inklużi fit-tabella ta’ iktar ’il fuq peress li dan kien il-format tar-referenza oriġinali, mhux 
sabiex tinġibed l-attenzjoni fuq it-twieqi tal-aluminju. Uħud mill-istandards, bħall-BS 7543: 
2003 jeżiġu perjodu ta’ użu tipiku (design life) ta’ 30 sena, u l-figuri pprovduti mill-
assoċjazzjonijiet Ewropej tas-settur jiddikjaraw li l-perjodu ta’ servizz mistenni għal IGU (Unità 
ta’ Ħġieġ ta’ Insulazzjoni) jista’ jkun ta’ 20 sena jew iktar, filwaqt li t-tieqa nfisha jista’ jkollha 
perjodu ta’ servizz mill-inqas id-doppju ta’ dak tal-IGU. 
 
Iktar ma tieqa tkun teknikament avvanzata, iktar tkun kbira l-ispiża fil-punt tax-xiri. L-avvanzi 
tekniċi li jżidu l-ispiża għal tieqa jinkludu ħġieġ doppju jew triplu, l-użu ta’ gass nobbli (eż. l-
argon) sabiex jimtela l-vojt bejn il-ħġieġ minflok arja niexfa, l-użu ta’ kisi b’E baxx jew ħġieġ 
laminat li jnaqqas il-ħsejjes u l-użu ta’ frejmijiet b’pontijiet termali minimizzati. F’termini ta’ 
ffrankar ta’ spejjeż miksuba permezz tal-użu ta’ twieqi iktar effiċjenti mil-lat termali f’bini, 
għandu jintlaħaq bilanċ bejn twieqi teknoloġikament avvanzati u l-ispiża fil-punt tax-xiri. 
 
Il-parir ġenerali attwali huwa li l-installazzjoni ta’ unitajiet bi ħġieġ doppju hija effettiva fl-infiq u 
għandha tipprovdi benefiċċji ambjentali sinifikanti meta pparagunata ma' twieqi bi ħġieġa 
waħda fi klimi moderati – wieħed jista’ jistenna li s-sħana mitlufa minn tieqa titnaqqas bin-
nofs.9 L-installazzjoni ta’ twieqi bi ħġieġ triplu tiġġenera ffrankar fl-ispejjeż u ffrankar 
ambjentali, bl-ispiża addizzjonali tas-sezzjonijiet tal-ħġieġ tat-twieqi ġeneralment tkun bejn 20-
40% iktar milli tal-ħġieġ doppju.10 L-installazzjoni ta’ twieqi ta’ din ix-xorta tista’ ma tkunx 
globalment ta’ benefiċċju mil-lat ekonomiku, sakemm temp ferm kiesaħ jew sħun ma jkunx in-
norma għal perjodi sinifikanti ta’ kull sena, jew ma jkunx hemm tniġġis konsiderevoli bl-

                                                 
7

  Leitfaden Nachhaltiges Bauen, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Januar 2001, Linji gwida għal Kostruzzjoni Sostenibbli, 
l-Uffiċċju Federali għall-Bini u għall-Ippjanar Reġjonali, Jannar 2001. 
8

  Sjogren Leong, M. (2004). Increasing the Collection and Recycling of Post Consumer Domestic Window Waste [Inżidu l-Ġbir u r-
Riċiklaġġ tal-Iskart mit-Twieqi Domestiċi ta’ Wara l-Konsum]. Rapport ta’ Riċerka tar-WRAP. Dejta tabulata mill-BNWS01: Domestic window 
systems – industry, product and market overview [Sistemi ta’ twieqi domestiċi – ħarsa ġenerali lejn l-industrija, il-prodott u s-swieq].  
9  Parir tal-Energy Saving Trust [Fond tal-Iffrankar tal-Enerġija], www.energysavingtrust.org.uk  
10 Informazzjoni minn fuq http://www.glaziersregister.com/About_Double_Glazing.php u kummenti minn Eurowindow. 
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istorbju, f’liema każ l-ambjent intern jista’ jittejjeb ulterjorment bl-użu tiegħu. Madankollu, il-
benefiċċji mogħtija minn ħġieġ triplu, anki fi klimi moderati, mhumiex insinifikanti u għadd ta’ 
pajjiżi Ewropej qed jipproponu li jiġu introdotti b’mod mifrux, bl-Isvezja, pereżempju, diġà qed 
tistipulahom, filwaqt li l-Ġermanja u l-Awstrija dalwaqt jintroduċu standards li għandhom 
jinkoraġġixxu l-adozzjoni tagħhom; u twieqi ta’ din ix-xorta diġà huma standard f’bosta djar 
pilota li jaħdmu b’livell baxx ta’ karbonju. L-istandard PassivHaus ferm baxx mil-lat enerġetiku 
jeżiġi twieqi bi ħġieġ triplu b’valur-U ta’ mhux iktar minn 0.8 W/m²K. Sabiex tinkiseb tieqa 
b’valur-U daqshekk baxx jeħtieġ li jintuża ħġieġ triplu u li l-frejm innifsu jiġi insulat. Barra minn 
hekk, jeħtieġ li jintużaw tekniki ta’ manifattura iktar għaljin; pereżempju hemm it-tendenza li 
jintuża l-gass kripton minflok l-argon. 
 
Teknoloġiji ġodda, bħal unitajiet issiġillati bil-vakwu li ma ġewx koperti hawnhekk minħabba li 
attwalment huma disponibbli biss b’mod limitat, fil-ġejjieni jistgħu joffru iktar benefiċċji. 
Madankollu, il-kunsiderazzjonijiet primarji għandhom ikomplu jkunu l-klima lokali u x-xejriet ta’ 
użu, li jeħtieġ li jittieħdu inkunsiderazzjoni meta jiġi deċiż liema livell u liema tip ta’ ħġieġ huma 
l-iktar adatti għal bini. 
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5. Il-leġiżlazzjoni tal-UE u s-sorsi ta’ informazzjoni rilevanti 
 
5.1. 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 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  

 
• 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  

 
• 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 1999/31/KE dwar terraferma [miżbliet]  
  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:182:0001:001:MT:HTML  
 
• Id-Direttiva 2006/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tiffoka fuq l-utenti finali 

tal-enerġija.  
  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:01:MT:HTML  
 
• 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  
 
• 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  
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• 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 2009/125/KE li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn 

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

 
5.2  L-Ekotikketti u sorsi oħrajn ta’ kriterji 

• Sistema ta’ Klassifikazzjoni tal-Effiċjenza tat-Twieqi (WERS - Window Efficiency 
Rating System), Window Association of New Zealand (L-Assoċjazzjoni tat-Twieqi ta’ 
New Zealand) 
www.wanz.org.nz  
 

• Window Energy Rating System (WERS - Sistema ta’ Klassifikazzjoni tal-Enerġija tat-
Twieqi), l-Awstralja 
www.wers.net  
 

• Energy Star, Il-Kanada, L-Uffiċċju tal-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija (Office of Energy 
Efficiency) 
http://www.oee.nrcan.gc.ca/energystar/english/consumers/window.cfm?attr=4  
 

• Ekotikketta Koreana 
EL250 2003/1/2003-200 
http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_01.asp?search=1_1  

 
• Ekotikketta Ċiniża, Ċentru tal-Ekotikkettar taċ-Ċina 

Rekwiżit Tekniku għall-Prodotti Ambjentali, Ir-Rekwiżit Tekniku Ċertifikabbli għall-
Prodotti tat-Tikkettar Ambjentali, Bibien u Twieqi li Jiffrankaw l-Enerġija HBC 14-2002. 

 
• L-Iskema Green Label (Tikketta Ekoloġika) ta’ Ħong Kong  

Kriterji Ambjentali tal-Prodotti għat-Twieqi GL-008-004 
http://www.greencouncil.org/eng/greenlabel/cert.asp 

 
• Energy Star, Rekwiżiti tal-Programm għal Twieqi, Bibien u Tamboċċi Residenzjali – 

Verżjoni 4, l-14 ta’ Mejju 2007. 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=manuf_res.pt_windows 

 
• It-tikketta ta’ rendiment tal-enerġija u l-kalkoli tal-klassifikazzjoni tal-BFRC  

http://www.bfrc.org/  
 

• Iċ-Ċinju Nordiku 
Ekotikkettar tat-Twieqi u tal-Bibien Esterni, Dokument tal-Kriterji li jkopri l-perjodu bejn 
it-12 ta’ Diċembru 2004 u t-30 ta’ Ġunju 2009. 
http://www.svanen.nu/ 

 
• Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni 

Ref 1131 
http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1131  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=4
0360  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=3
0300 

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

• VMRG Keurmerk 
L-Assoċjazzjoni Olandiża tat-Twieqi u tal-Faċċatti tal-Metall (VMRG) 
http://www.vmrg.nl/paginas/english/ 
 

• VKG Keurmerk 
L-Assoċjazzjoni Olandiża tal-industrija tal-elementi tal-faċċati tal-PVC 
http://www.vkgkozijn.nl/page.php?id=54 

 


