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Kriterji tal-APE tal-UE għall-Għamara 
1 INTRODUZZJONI 
 

Il-kriterji tal-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku (APE) tal-UE għandhom l-għan li jiffaċilitaw ix-xiri ta’ prodotti, servizzi u xogħlijiet b’impatti ambjentali mnaqqsa mill-
awtoritajiet pubbliċi. L-użu tal-kriterji huwa fuq bażi volontarja. Il-kriterji huma fformulati b’tali mod li jistgħu jiġu integrati fid-dokumenti tas-sejħa għall-offerti tal-awtorità 
individwali, jekk ikun meqjus xieraq mill-istess awtorità.  Dan id-dokument jipprovdi l-kriterji tal-APE tal-UE żviluppati għall-grupp ta’ prodotti “Għamara”. Il-kriterji huma 
maqsuma fi tliet taqsimiet wisgħin skont jekk is-suġġett tal-kuntratt huwiex servizz ta’ restawr għal għamara użata eżistenti (A.), l-akkwist ta’ oġġetti tal-għamara 
ġodda (B.) jew l-akkwist ta’ servizzi għat-tmiem tal-ħajja tal-għamara (C.). Ir-Rapport dwar l-Isfond Tekniku ta’ akkumpanjament jipprovdi raġunijiet oħra li jappoġġjaw 
l-għażla ta’ dawn il-kriterji u r-referenzi għal aktar informazzjoni. 

Il-kriterji huma maqsumin fi Speċifikazzjonijiet Tekniċi u Kriterji tal-Għoti. Għal kull sett ta’ kriterji hemm għażla bejn żewġ livelli ta’ ambizzjoni: 

• Il-kriterji Ewlenin huma mfassla sabiex jippermettu applikazzjoni faċli tal-APE, fejn jiffokaw fuq il-qasam/l-oqsma ewlieni/ewlenin ta’ prestazzjoni ambjentali ta’ 
prodott u huma mmirati li jżommu l-kostijiet amministrattivi tal-kumpaniji għal minimu.  

• Il-kriterji Komprensivi jqisu aktar aspetti jew livelli ogħla ta’ prestazzjoni ambjentali, għall-użu minn awtoritajiet li jridu jmorru lil hinn fl-appoġġ tagħhom tal-
għanijiet ambjentali u tal-innovazzjoni. 

Il-formulazzjoni “(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi)” tiddaħħal meta l-kriterji jkunu identiċi għaż-żewġ livelli ta’ ambizzjoni. 

Għandu jitqies li l-oġġetti tal-għamara li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-grupp ta’ prodotti jistgħu jvarjaw b’mod sostanzjali fin-natura u fit-tipi ta’ materjali użati. Għal 
din ir-raġuni, għadd ta’ kriterji huma akkumpanjati minn klawżoli kundizzjonali li jistipulaw iċ-ċirkostanzi fejn dawn il-kriterji għandhom jitqiesu bħala rilevanti biżżejjed 
biex jiġu inklużi fis-sejħa għal offerti.   

 

1.1 Definizzjoni u Kamp ta’ Applikazzjoni 
 

Il-grupp ta’ prodotti “għamara” għandu jinkludi unitajiet indipendenti jew li jiġu inkorporati (built-in), li l-funzjoni primarja tagħhom hija li jintużaw għall-ħżin, biex 
jitqiegħdu jew jiddendlu l-oġġetti u/jew li jipprovdu suferfiċje fejn l-utenti jistgħu jistrieħu, joqogħdu bilqiegħda, jieklu, jistudjaw jew jaħdmu, kemm jekk għall-użu fuq 
ġewwa jew fuq barra. Is-saqqijiet tas-sodod huma inklużi f’dan il-kamp ta’ applikazzjoni.  

Il-grupp ta’ prodotti ma jinkludix il-prodotti li ġejjin:  

(a) Prodotti li l-funzjoni primarja tagħhom mhijiex biex jintużaw bħala għamara. Dawn jinkludu, iżda mhumiex limitati għal: dwal tat-toroq, rixtelli (railings u fences), 
slielem, arloġġi, tagħmir tal-plejgrawnd, mirja indipendenti jew li jiddendlu mal-ħajt, kondjuwits elettriċi, bollards tat-toroq u prodotti tal-bini bħal turġien, bibien, twieqi, 
kisi tal-pavimenti u cladding. 
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(b) Għamara mgħammra f’vetturi użati għat-tranżitu pubbliku jew privat. 

(c) Prodotti tal-għamara li jikkonsistu minn iżjed minn 5 % (piż skont il-piż) ta’ materjali minbarra: injam solidu, panils abbażi tal-injam, sufra, bambù, rattan, plastik, 
metalli, ġilda, drappijiet miksija, tessuti, ħġieġ jew materjal għall-ikkuttunar. 
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1.2 Impatti ambjentali ewlenin 
Skont l-evidenza disponibbli minn letteratura xjentifika, intlaħqu l-konklużjonijiet li ġejjin rigward l-impatti ambjentali tal-għamara matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħha: 

• Il-frazzjoni dominanti (80-90 %) tal-impatti ambjentali hija marbuta mal-materjali/komponenti tal-għamara. Filwaqt li l-enerġija inkorporata fil-metalli u l-plastik hija 
ogħla minn dik fl-injam, id-durabbiltà u r-riċiklabbiltà ukoll huma konsiderazzjonijiet importanti. L-ispeċifikazzjoni tal-materjali riċiklati tista' tgħin biex jitnaqqas l-impatt 
materjali. 

• Il-manifattura, l-assemblaġġ u/jew it-trattament tal-komponenti huma s-sorsi li jmiss l-aktar sinifikanti ta’ impatti ambjentali minħabba l-użu ta’ taħlitiet kimiċi, is-sħana 
u l-elettriku fil-proċessi tat-tnixxif u tat-twebbis. 

• L-impatti minħabba l-imballaġġ ivarjaw skont il-prodott individwali iżda żewġ studji ta’ Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCA) għall-iskrivaniji tax-xogħol u l-
gwardarobbi rispettivament, stmaw li l-impatti ambjentali totali tal-imballaġġ kienu ta’ madwar 6 %. 

• Id-distribuzzjoni kienet diffiċli biex tiġi investigata minħabba li din tista’ tvarja sew minħabba n-natura globali tas-suq tal-għamara. Fil-maġġoranza tal-istudji, intużaw 
ix-xenarji tat-trasport medji, li jaħbu d-differenzi fl-importanza ta’ din il-parti taċ-ċiklu tal-ħajja tal-għamara. 

• Il-fażi tal-użu kienet negliġibbli f’termini ta’ impatt ambjentali. Madankollu, il-fatturi tad-durabbiltà u tat-tiswija huma kruċjali għall-estensjoni tal-fażi tal-użu.   

• L-impatti tat-tmiem tal-ħajja (EoL) jvarjaw b’mod konsiderevoli skont liema materjali jintużaw fl-għamara. Ir-riċiklaġġ tal-komponenti tal-għamara jew l-irkupru tal-
enerġija mill-iskart tal-għamara ħafna drabi huma kumplikati minħabba d-diffikultajiet fis-separazzjoni tal-komponenti. 

 

 
         Impatti Ambjentali Ewlenin matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-
għamara 

              Approċċ propost tal-APE tal-UE għall-Għamara 

• It-telf tal-bijodiversità u l-erożjoni tal-ħamrija bħala riżultat 
tal-immaniġġjar tal-foresti mhux sostenibbli u l-qtugħ tas-
siġar illegali. 

• It-tnaqqis tar-riżorsi minħabba l-użu ta’ riżorsi mhux 
rinnovabbli bħal żejt/gass naturali għall-plastik. 

• L-emissjonijiet ta’ CO2 u emissjonijiet oħrajn bħala riżultat 
tal-konsum tal-enerġija fil-produzzjoni ta’ materjali diversi. 

• Ir-riskju għall-ħaddiema, għall-konsumaturi jew għall-
ambjent usa’ mir-rilaxx ta’ sustanzi tossiċi. 

• Il-kontribuzzjoni għal kwalità ħażina tal-arja ta’ ġewwa 
minħabba emissjonijiet ta’ Komposti Organiċi Volatiċi 
(KOV) minn prodotti tal-għamara ta’ ġewwa. 

• Il-materjali mormija minħabba Tmiem tal-Ħajja prematur 
ta’ għamara ta’ kwalità ta’ standard baxx.  

 • L-akkwist ta’ injam minn sorsi legali.  
• L-użu ta’ materjali magħmulin parzjalment jew kompletament minn 

materjali rinnovabbli (bħall-injam). 
• L-istabbiliment ta’ limiti massimi għall-emissjonijiet totali tal-KOV minn 

oġġetti tal-għamara u limiti ta’ emissjoni speċifiċi għall-formaldeid għall-
panils abbażi ta’ injam u l-materjali tat-tapizzerija. 

• L-akkwist ta’ għamara durabbli u tajba għall-użu li tikkonforma mal-
istandards EN rilevanti.  

• L-akkwist ta’ għamara faċli biex tiżżarma, li tista’ tissewwa u riċiklabbli li 
hija koperta b’garanzija. 
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• Il-materjali mormija minħabba diffikultajiet bit-tiswija, l-
akkwist ta’ parts tal-bdil jew is-separazzjoni tal-parts għar-
riċiklaġġ. 

 

 

1.3 Nota ġenerali dwar il-verifika 
 

Għal għadd ta’ kriterji, il-mezz propost ta’ verifika huwa l-forniment ta’ rapporti tat-testijiet. Għal kull wieħed mill-kriterji, huma indikati l-metodi rilevanti tal-ittestjar. L-
awtorità pubblika hija responsabbli biex tiddeċiedi f’liema stadju għandhom jiġu pprovduti tali riżultati tat-testijiet. B’mod ġenerali, ma jidhirx neċessarju li l-offerenti kollha 
jintalbu jipprovdu riżultati tat-testijiet mill-bidu nett. Biex jitnaqqas il-piż minn fuq l-offerenti u l-awtoritajiet pubbliċi, meta jiġu sottomessi l-offerti l-awtodikjarazzjoni tista’ 
titqies bħala suffiċjenti. Imbagħad, hemm għażliet differenti għal jekk u meta jkunu jistgħu jiġu mitluba dawn it-testijiet: 

a) Fl-istadju tal-offerti:  

Għall-kuntratti ta’ provvista ta’ darba, l-offerent bl-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża jista’ jintalab jipprovdi din il-prova. Jekk il-prova titqies bħala suffiċjenti, il-
kuntratt jista’ jingħata. Jekk il-prova titqies bħala insuffiċjenti jew mhux konformi mbagħad:  

i) fejn il-mezzi ta’ verifika jikkonċernaw speċifikazzjoni teknika, il-prova tintalab mill-offerent li jmiss li għandu l-ogħla punteġġ li mbagħad jitqies għall-għoti ta’ 
kuntratt;  

ii) fejn il-mezzi ta’ verifika jikkonċernaw kriterju tal-għoti, il-punti addizzjonali mogħtija jitneħħew minn din l-offerta u l-klassifikazzjoni tal-offerta tiġi kkalkolata 
mill-ġdid bil-konsegwenzi kollha relatati li japplikaw.  

Rapport tat-test jivverifika li mudell kampjun kien ittestjat għal ċerti rekwiżiti, u mhux l-għamara li ntbagħtet proprju skont il-kuntratt. Għall-kuntratti qafas is-sitwazzjoni 
tista’ tkun differenti. Dan ix-xenarju huwa indirizzat f’aktar dettall fil-punt li jmiss dwar l-eżekuzzjoni tal-kuntratt u fl-ispjegazzjonijiet addizzjonali t’hawn taħt.    

b) Matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt:  

Ir-riżultati tat-testijiet jistgħu jintalbu għal oġġett wieħed jew aktar ikkonsenjati skont il-kuntratt, b’mod ġenerali, jew inkella jekk ikun hemm xi dubju dwar dikjarazzjonijiet 
foloz. Dan huwa partikolarment importanti għal kuntratti qafas li ma jistipulawx ordni inizjali ta’ għamara.   

Huwa rakkomandat li jiġu stabbiliti b’mod espliċitu klawżoli ta’ prestazzjoni fil-kuntratt. Dawn għandhom jistipulaw li l-awtorità kontraenti tkun intitolata li twettaq testijiet 
ta’ verifika b’mod każwali fi kwalunkwe ħin matul it-terminu tal-kuntratt. F’każ li r-riżultati ta’ dawn it-testijiet juru li l-prodotti konsenjati ma jissodisfawx il-kriterji, l-
awtorità kontraenti mbagħad għandha tkun intitolata li tapplika penali u għandu jkollha l-possibbiltà li ttemm il-kuntratt. Xi awtoritajiet pubbliċi jinkludu kundizzjonijiet li 
jekk wara t-testijiet, il-prodott ikun qiegħed jissodisfa r-rekwiżiti tagħhom, il-kostijiet tal-ittestjar għandhom jitħallsu mill-awtorità pubblika; iżda jekk ir-rekwiżiti ma jiġux 
issodisfati, il-kostijiet iridu jitħallsu mill-fornitur.  

Għall-ftehimiet qafas, il-punt li fih tintalab li tingħata prova se jiddependi fuq l-arranġament speċifiku tal-kuntratt: 

• Għall-kuntratti qafas b’operatur wieħed fejn il-mudelli individwali li għandhom jiġu konsenjati huma identifikati meta jingħata l-ftehim qafas, u hija biss kwistjoni 
ta’ kemm se jkunu meħtieġa unitajiet, għandhom japplikaw l-istess kunsiderazzjonijiet bħall-kuntratti ta’ provvista ta’ darba t’hawn fuq.  
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• Għall-ftehimiet qafas li jagħżlu minn qabel diversi fornituri potenzjali b’kompetizzjonijiet konsegwenti fost dawk li jintgħażlu minn qabel, f’dan l-istadju inizjali ta’ 
għażla minn qabel l-offerenti jistgħu jinħtieġu li juru biss il-kapaċità tagħhom biex jikkonsenjaw prodotti li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-ftehim 
qafas. Għal kuntratti “call-down” (jew ordnijiet) konsegwenti li jingħataw wara l-kompetizzjoni fost il-fornituri magħżula minn qabel, fil-prinċipju japplikaw l-istess 
kunsiderazzjonijiet bħal taħt i) u ii) t’hawn fuq, jekk għandhom jiġu ppruvati rekwiżiti addizzjonali taħt il-kompetizzjoni. Jekk il-kompetizzjoni hija biss dwar il-
prezz, għandha għalhekk titqies verifika fl-istadju tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt.  

Huwa importanti wkoll li jiġi enfasizzat il-potenzjal tal-offerenti li jipprovdu verifika bbażata fuq l-għamara li jkollha l-Ekotikketta tal-UE jew Ekotikketta tat-Tip I tal-
ISO 14024 oħra rilevanti (skont l-ISO 14024) li tissodisfa l-istess rekwiżiti speċifikati. Din l-għamara għandha titqies ukoll li tikkonforma mal-kriterji rilevanti, u l-verifika 
tintalab bl-istess approċċ kif stabbilit għar-riżultati tat-testijiet.  

Ta’ min jinnota wkoll li, skont l-Art. 44(2) tad-Direttiva 2014/24/UE, l-awtoritajiet kontraenti għandhom jaċċettaw mezzi xierqa ta’ prova oħrajn.  Dawn jistgħu jinkludu 
dossier tekniku tal-manifattur fejn l-operatur ekonomiku kkonċernat ma kellu l-ebda aċċess għar-rapporti tat-testijiet, jew l-ebda possibbiltà li jakkwistahom fil-limiti ta’ 
żmien rilevanti.  Dan il-każ huwa bil-kundizzjoni li n-nuqqas ta’ aċċess ma kienx attribwibbli għall-operatur ekonomiku kkonċernat u li l-operatur ekonomiku kkonċernat 
b’hekk jagħti prova li x-xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi pprovduti minnu jissodisfaw ir-rekwiżiti jew il-kriterji stabbiliti fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-kriterji tal-
għoti jew il-kundizzjonijiet ta’ prestazzjoni tal-kuntratt. F’każ li ssir referenza għal ċertifikat/rapport tat-test imħejji minn korp ta’ valutazzjoni tal-konformità speċifiku, 
għall-eżekuzzjoni tat-testijiet l-awtoritajiet kontraenti għandhom jaċċettaw ukoll iċ-ċertifikati/ir-rapporti tat-testijiet maħruġa minn korpi tal-valutazzjoni ekwivalenti oħrajn. 
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2 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦALL-GĦAMARA 
 

A. Akkwist ta’ servizzi ta’ restawr ta’ għamara 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 

TS1: Rekwiżiti tar-restawr 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

L-offerent għandu jirrestawra l-oġġetti tal-għamara pprovduti mill-awtorità kontraenti skont ir-rekwiżiti speċifikati.  

Skont it-tip ta’ għamara li trid tiġi restawrata u l-kundizzjoni tal-għamara eżistenti, l-awtorità pubblika għandha tagħti kemm jista’ jkun dettalji tal-operazzjonijiet li jridu jitwettqu (eż. sprejjar 
mill-ġdid tax-xogħol tal-metall, tiswija u/jew finitura mill-ġdid tas-suferfiċje tal-injam, tapizzar mill-ġdid, konverżjonijiet ta’ skrivaniji, eċċ.). 

(L-awtorità pubblika tista’ l-ewwel titlob offerta għal studju separat biex tirċievi evalwazzjoni tal-ħażna tal-għamara eżistenti (tip, numru, stat, eċċ.) u tipprovdi din id-deskrizzjoni mat-talba 
għal offerti.)  

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi d-dettalji tal-operazzjoni(jiet) ta’ restawr kollha li se jitwettqu. 

TS2: Kisi ta’ tapizzerija durabbli 

(japplika biss għall-għamara tappizzata) 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

(Dan il-kriterju għandu japplika biss meta l-operazzjonijiet ta’ restawr jinvolvu l-introduzzjoni jew it-tibdil ta’ kisi tat-tapizzerija). 

L-offerent għandu juża l-materjali li jintużaw għall-kisi tat-tapizzerija, li jistgħu jkunu bbażati fuq ġilda, drapp tessili jew drapp miksi li jikkonformaw mar-rekwiżiti dwar il-kwalità fiżika kollha 
stabbiliti fit-Tabella 2, fit-Tabella 3 jew fit-Tabella 4 tal-Appendiċi I, kif xieraq. 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni mill-fornitur tal-ġilda, mill-fornitur tad-drappijiet tessili jew tad-drappijiet miksija, kif xieraq, appoġġjata b’rapporti ta’ testijiet rilevanti, li jiddikjaraw 
li l-materjal ta’ kisi għat-tapizzerija jissodisfa r-rekwiżiti fiżiċi għall-ġilda, għad-drappijiet tessili jew għad-drappijiet miksija kif speċifikat fit-Tabella 2, fit-Tabella 3 jew fit-Tabella 4 tal-
Appendiċi I, rispettivament. 

Il-materjali tat-tapizzerija li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għat-tessuti, kif stabbilita fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/350/UE jew ekotikketti tat-Tip I tal-ISO 14024 rilevanti oħra li 
jissodisfaw direttament ir-rekwiżiti mniżżla, jew li jużaw metodi ekwivalenti, għandhom jitqiesu bħala konformi.  

TS3: Aġenti neffieħa 

(japplika biss għall-għamara tappizzata) 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
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Fejn materjali tal-ikkuttunar tal-fowm jintużaw fit-tapizzerija tal-għamara, il-komposti organiċi aloġenati ma għandhomx jintużaw bħala aġenti neffieħa jew bħala aġenti neffieħa awżiljari fil-
manifattura ta’ dan il-materjal għall-ikkuttunar. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta’ nuqqas ta’ użu mill-manifattur tal-fowm. 

TS4: Garanzija għall-prodotti tal-għamara restawrati 

L-offerent għandu jipprovdi garanzija ta’ mill-inqas sentejn (itwal għal 
oġġetti ta’ aktar valur) effettiva mid-data ta’ kunsinna tal-prodott. Din 
il-garanzija għandha tkopri t-tiswija jew is-sostituzzjoni u tinkludi 
ftehim dwar is-servizz b’għażliet għall-ġbir u r-ritorn jew tiswijiet fuq il-
post.  

Il-garanzija għandha tiggarantixxi li l-prodotti jkunu konformi mal-
ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt mingħajr ebda spiża addizzjonali.  

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni bil-miktub li tkopri l-garanzija 
msemmija hawn fuq.  

Kopja tal-garanzija għandha tiġi pprovduta mill-offerent. Għandhom 
jipprovdu dikjarazzjoni li jkopru l-konformità tal-oġġetti bl-
ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt.  

TS4: Garanzija għall-prodotti tal-għamara restawrati  

L-offerent għandu jipprovdi garanzija ta’ mill-inqas tliet snin (itwal għal oġġetti ta’ aktar valur) effettiva mid-data 
ta’ kunsinna tal-prodott. Din il-garanzija għandha tkopri t-tiswija jew is-sostituzzjoni u tinkludi ftehim dwar is-
servizz b’għażliet għall-ġbir u r-ritorn jew tiswijiet fuq il-post.  

Il-garanzija għandha tiggarantixxi li l-prodotti jkunu konformi mal-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt mingħajr ebda 
spiża addizzjonali.  

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni bil-miktub li tkopri l-garanzija msemmija hawn fuq.  

Kopja tal-garanzija għandha tiġi pprovduta mill-offerent. Għandhom jipprovdu dikjarazzjoni li jkopru l-konformità 
tal-oġġetti bl-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt.  

KRITERJI TA’ GĦOTJA 

 AC1: Kisi tat-tapizzerija b’residwu kimiku baxx 

(japplika biss għall-għamara tappizzata) 

Għandhom jingħataw punti fejn il-materjal li jintuża għall-kisi għat-tapizzerija jintwera li huwa konformi, kif xieraq, 
mal-limiti għal koloranti tal-arilammina ristretta, metalli tqal estrattibbli u formaldeid liberu stabbiliti hawn taħt. 

Għad-drappijiet tessili u għad-drappijiet miksija: 

• Ebda arilammini ristretti (ara Tabella 5 fl-Appendiċi II) preżenti ’l fuq minn 30 mg/kg (il-limitu japplika 
għal kull ammina individwali) skont l-EN ISO 14362-1 u 14362-3. 

• Formaldeid liberu u parzjalment idrolizzabbli ≤ 75 mg/kg skont l-EN ISO 14184-1. 

• Metalli tqal estrattibbli determinati skont l-EN ISO 105-E04 li huma inqas mil-limiti li ġejjin (f’mg/kg): 
antimonju ≤ 30.0; arseniku ≤ 1.0; kadmju ≤ 0.1; kromu ≤ 2.0; kobalt ≤ 4.0; ram ≤ 50.0; ċomb ≤ 1.0; 
merkurju ≤ 0.02 u nikil ≤ 1.0. 

Għall-ġilda: 

• Ebda arilammini ristretti (ara Tabella 5 fl-Appendiċi II) preżenti ’l fuq minn 30 mg/kg (il-limitu japplika 
għal kull ammina individwali) skont l-EN ISO 17234-1. 
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• Il-kromu VI ma għandux jaqbeż it-3 mg/kg skont l-EN ISO 17075 (limitu ta’ detezzjoni). 

• Formaldeid liberu u parzjalment idrolizzabbli ≤ 300 mg/kg skont l-EN ISO 17226-1. 
• Metalli tqal estrattibbli determinati skont l-EN ISO 17072-1 li huma inqas mil-limiti li ġejjin (f’mg/kg): 

antimonju ≤ 30.0; arseniku ≤ 1.0; kadmju ≤ 0.1; kromu ≤ 200.0; kobalt ≤ 4.0; ram ≤ 50.0; ċomb ≤ 1.0; 
merkurju ≤ 0.02 u nikil ≤ 1.0. 

Verifika:  
Għandhom jingħataw punti lill-offerenti li jipprovdu dikjarazzjoni li l-materjal li jintuża għall-kisi tat-tapizzerija tal-
ġilda, tad-drapp tessili jew tad-drapp miksi, kif xieraq, jikkonforma mal-limiti msemmija hawn fuq, appoġġjata bir-
riżultati minn metodi tal-ittestjar rilevanti li huma kkummissjonati mill-offerenti stess jew mill-fornitur tal-materjal. 

Il-materjali tat-tapizzerija li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għat-tessuti, kif stabbilita fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2014/350/UE jew ekotikketti tat-Tip I tal-ISO 14024 rilevanti oħra li jissodisfaw direttament ir-
rekwiżiti mniżżla, jew li jużaw metodi ekwivalenti, għandhom jitqiesu bħala konformi.  

 AC2: Materjali għall-ikkuttunar b’residwu kimiku baxx1 

(japplika biss għall-għamara tappizzata) 

Meta jintuża l-fowm tal-latex bħala materjal għall-ikkuttunar fit-tapizzerija tal-għamara, għandhom jingħataw punti 
jekk il-fowm jikkonforma mar-rekwiżiti għall-klorofenoli, il-metalli tqal, il-pestiċidi u l-butadjen imniżżlin fit-
Tabella 7 tal-Appendiċi III, skont il-metodu tal-ittestjar korrispondenti (A-D) imniżżel fl-istess tabella. 

Meta jintuża l-fowm tal-poliuretan bħala materjal għall-ikkuttunar fit-tapizzerija tal-għamara, għandhom jingħataw 
punti jekk il-fowm jikkonforma mar-rekwiżiti għall-metalli tqal, il-plastifikanti, it-TDA, l-MDA, is-sustanzi 
inorganiċi u sustanzi oħra speċifiċi imniżżlin fit-Tabella 8 tal-Appendiċi III, skont il-metodu tal-ittestjar 
korrispondenti (A-E) imniżżel fl-istess tabella. 

Meta jintużaw materjali għall-ikkuttunar oħra, għandhom jingħataw punti jekk jista’ jintwera li dawn jikkonformaw 
mal-limiti tar-residwi kimiċi stabbiliti fit-Tabella 7 jew fit-Tabella 8 tal-Appendiċi III.  

Verifika:  

Għall-fowm tal-latex (jew materjali għall-ikkuttunar oħra):  

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni tal-konformità ma’ dan il-kriterju, appoġġjata minn rapporti ta’ testijiet 
skont il-metodi li ġejjin:  

A. Għall-klorofenoli l-offerent għandu jipprovdi rapport li jippreżenta r-riżultati tal-proċedura tal-ittestjar li ġejja. 
Għandu jiġi mitħun kampjun ta’ 5 g u l-klorofenoli għandhom jiġu estratti fil-forma ta’ fenol (PCP), melħ tas-sodju 
(SPP) jew esteri. L-estratti għandhom jiġu analizzati permezz ta’ kromatografija b’fażi gassuża (GC). Id-detezzjoni 
għandha ssir bi spettrometru tal-massa jew detettur li jaqbad l-elettroni (ECD).  

B. Għall-metalli tqal l-offerent għandu jipprovdi rapport li jippreżenta r-riżultati tal-proċedura tal-ittestjar li ġejja. Il-

                                                           
1 Innota li ġew stabbiliti rekwiżiti tal-ittestjar tar-residwi kimiċi għall-fowm tal-latex u l-fowms tal-poliuretan minn skemi volontarji mmexxija mill-industrija bħall-EuroLatex ECO Standard u l-istandard CertiPUR. Fiż-żmien meta nkiteb, dawn l-iskemi kienu 

meqjusin li jipprovdu livell ta’ aċċertament suffiċjenti.   
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materjal tal-kampjun mitħun jiġi elwit skont l-istandard DIN 38414-S4 jew standard ekwivalenti fi proporzjon ta’ 
1:10. Il-filtrat li jirriżulta għandu jingħadda minn filtru ta’ membrana ta’ 0.45 μm (jekk ikun hemm bżonn 
b’filtrazzjoni bi pressjoni). Is-soluzzjoni miksuba għandha tiġi eżaminata għall-kontenut ta’ metalli tqal bi 
spettrometrija tal-emissjoni ottika bi plażma akkoppjata induttivament (ICP-OES), magħrufa wkoll bħala 
spettrometrija tal-emissjoni atomika bi plażma akkoppjata induttivament (ICP-AES), jew inkella bi spettrometrija 
b’assorbiment atomiku bl-użu ta’ proċess tal-idruri jew ta’ fwar kiesaħ.  

C. Għall-pestiċidi l-offerent għandu jipprovdi rapport li jippreżenta r-riżultati tal-proċedura tal-ittestjar li ġejja. 
Għandhom jiġu estratti 2 g ta’ kampjun f’banju ultrasoniku b’taħlita ta’ eżan/diklorometan (85/15). L-estratt 
jitnaddaf b’aġitazzjoni fl-aċetonitril jew permezz ta’ adsorbiment kromatografiku fuq il-florisil. Il-kejl u l-
kwantifikazzjoni jiġu ddeterminati bil-kromatografija tal-gass b’detezzjoni jew b’detettur li jaqbad l-elettroni jew bi 
kromatografija b’fażi gassuża/spettrometrija tal-massa akkoppjati. L-ittestjar fuq il-pestiċidi jintalab għall-fowm tal-
latex b’kontenut ta’ mill-inqas 20 % latex naturali. 

D. Għall-butadjen l-offerent għandu jipprovdi rapport li fih jippreżenta r-riżultati tal-proċedura tal-ttestjar li ġejja. 
Wara t-tħin u l-użin tal-fowm tal-latex, għandu jitwettaq il-kampjunar tal-ispazju vojt fuqani. Il-kontenut tal-butadjen 
għandu jiġi ddeterminat bil-kromatografija b’fażi gassuża b’detezzjoni permezz ta’ jonizzazzjoni bi fjamma. 

Għall-fowm tal-poliuretan (jew materjali għall-ikkuttunar oħra): 

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta’ konformità ma’ dan il-kriterju, appoġġjata minn rapporti ta’ testijiet li 
juru l-konformità mal-limiti fit-Tabella 7 tal-Appendiċi III. Għall-metodi B, C, D u E, għandhom jittieħdu 
6 kampjuni komposti minn fond massimu sa 2 cm mill-uċuħ tas-suferfiċje tal-materjal mibgħuta lil-laboratorju 
rilevanti.  

A. Għall-ftalati u sustanzi speċifiċi oħra li huma mniżżla fit-Tabella 7 tal-Appendiċi III, l-offerent għandu jipprovdi 
dikjarazzjoni appoġġjata minn dikjarazzjonijiet mill-fornituri tal-fowm li jikkonfermaw li dawn ma ġewx miżjuda 
intenzjonalment mal-formulazzjoni tal-fowm. 

B. Għall-metalli tqal l-offerent għandu jipprovdi rapport li jippreżenta r-riżultati tal-proċedura tal-ittestjar li ġejja. Il-
materjal tal-kampjun mitħun jiġi elwit skont l-istandard DIN 38414-S4 jew standard ekwivalenti fi proporzjon ta’ 
1:10. Il-filtrat li jirriżulta għandu jingħadda minn filtru ta’ membrana ta’ 0.45 μm (jekk ikun hemm bżonn 
b’filtrazzjoni bi pressjoni). Is-soluzzjoni miksuba għandha tiġi eżaminata għall-kontenut ta’ metalli tqal bi 
spettrometrija tal-emissjoni atomika bi plażma akkoppjata induttivament (ICP-AES jew ICP-OES) jew bi 
spettrometrija tal-assorbiment atomiku bl-użu ta’ proċess tal-idruri jew ta’ fwar kiesaħ.  

C. Għall-ammont totali ta’ plastifikanti l-offerent għandu jipprovdi rapport li jippreżenta r-riżultati tal-proċedura tal-
ittestjar li ġejja. L-estrazzjoni għandha ssir permezz ta’ metodu validat bħall-estrazzjoni subsonika ta’ 0.3 g ta’ 
kampjun f’kunjett b’9 ml ta’ t-Butilmetiletere fuq perjodu ta’ siegħa segwita bid-determinazzjoni ta’ ftalati permezz 
ta’ GC bl-użu ta’ detettur tal-massa selettiv għall-monitoraġġ ta’ jon uniku (SIM Modus). 

D. Għal TDA u MDA l-offerent għandu jipprovdi rapport li jippreżenta r-riżultati tal-proċedura tal-ittestjar li ġejja. 
L-estrazzjoni ta’ 0.5 g ta’ kampjun kompost f’siringa ta’ 5 ml għandha ssir bi 2.5 ml ta’ soluzzjoni milwiema ta’ 
aċidu aċetiku ta’ 1 %. Is-siringa tiġi żvujtata u wara terġa’ timtela bil-likwidu stess. Wara li din l-operazzjoni tiġi 
ripetuta 20 darba, l-estratt finali jinżamm għall-analiżi. Imbagħad jiżdied 2.5 ml ġdid ta’ soluzzjoni milwiema ta’ 
aċidu aċetiku ta’ 1 % fis-siringa u jiġu ripetuti 20 ċiklu oħra. Wara dan, l-estratt jiġi kkombinat mal-ewwel estratt u 



11 

jiġi dilwit għal 10 ml fi flixkun volumetriku bl-aċidu aċetiku. L-estratti għandhom jiġu analizzati permezz ta’ 
kromatografija likwida bi prestazzjoni għolja (HPLC-UV) jew HPLC-MS. Jekk il-HPLC-UV titwettaq u tiġi 
suspettata interferenza, għandha ssir analiżi mill-ġdid bi kromatografija likwida bi prestazzjoni għolja u 
spettrometrija tal-massa (HPLC-MS). 

E. Għal sustanzi organiċi tal-landa l-offerent għandu jipprovdi rapport li jippreżenta r-riżultati tal-proċedura tal-
ittestjar li ġejja. Kampjun kompost b’piż ta’ 1-2 g għandu jitħallat mill-inqas ma’ 30 ml ta’ aġent ta’ estrazzjoni għal 
siegħa f’banju ultrasoniku f’temperatura ambjentali. L-aġent tal-estrazzjoni għandu jkun taħlita komposta kif ġej: 
1750 ml metanol + 300 ml aċidu aċetiku + 250 ml buffer (pH 4.5). Il-buffer għandu jkun soluzzjoni ta’ 164 g ta’ 
aċetat tas-sodju f’1200 ml ilma u 165 ml aċidu aċetiku, li għandu jiġi dilwit bl-ilma sa volum ta’ 2000 ml. Wara l-
estrazzjoni l-ispeċijiet tal-landa tal-alkil jiġu derivatizzati billi tiżdied soluzzjoni ta’ 100 µl ta’ tetraetilborat tas-sodju 
fit-tetraidrofuran (THF) (200 mg/ml THF). Id-derivattiv għandu jiġi estratt bl-n-eżan u l-kampjun għandu jiġi 
sottomess għat-tieni proċedura ta’ estrazzjoni. Iż-żewġ estratti tal-eżan għandhom jiġu kkombinati u użati iktar biex 
jiġu identifikati l-komposti organiċi tal-landa bil-kromatografija b’fażi gassuża bid-detezzjoni tal-massa selettiva fil-
modalità SIM. 

 AC3: Materjali għall-ikkuttunar b’emissjonijiet baxxi2 

AC 3.1. Materjali għall-ikkuttunar tal-fowm tal-latex b’emissjonijiet baxxi 

(japplika biss għall-għamara tappizzata) 

Meta jintuża l-fowm tal-latex bħala materjal għall-ikkuttunar fit-tapizzerija tal-għamara, għandhom jingħataw punti 
jekk il-fowm tal-latex jikkonforma mar-rekwiżiti għall-emissjonijiet tal-KOV kif imniżżla hawn taħt. 

 

Sustanza Valur limitu (mg/m³) 
1,1,1 – trikloroetan 0.2 
4-Fenilċikloeżen 0.02 
Formaldeid 0.01 
Nitrosammini* 0.001 
Stiren 0.01 
Tetrakloroetilen 0.15 
Toluwen 0.1 
Trikloretilen 0.05 
Klorur tal-vinil 0.0001 
Ċikloeżen tal-vinil 0.002 
Idrokarburi aromatiċi (total) 0.3 
KOV (total) 0.5 
* N-nitrosodimetilammina (NDMA), N-nitrosodietilammina (NDEA), N-nitrosometiletilammina (NMEA), N-nitrosodi-i-
propilammina (NDIPA), N-nitrosodi-n-propilammina (NDPA), N-nitrosodi-n-butilammina (NDBA), N-nitrosopirrolidinon 

                                                           
2 Innota li ġew stabbiliti rekwiżiti tal-ittestjar tal-KOV għall-fowm tal-latex u l-fowms tal-poliuretan minn skemi volontarji mmexxija mill-industrija bħall-EuroLatex ECO Standard u l-istandard CertiPUR. Fiż-żmien meta nkiteb, dawn l-iskemi kienu meqjusin li 

jipprovdu livell ta’ aċċertament suffiċjenti.   
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(NPYR), N-nitrosopiperidina (NPIP), N-nitrosomorfolina (NMOR). 
Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta’ konformità ma’ dan il-kriterju, appoġġjata b’rapport tat-test li 
jippreżenta r-riżultati tal-analiżi tat-test fil-kompartiment skont ISO 16000-9 jew test ekwivalenti.  

Il-kampjun imgeżwer għandu jinħażen f’temperatura ambjentali għal mill-inqas 24 siegħa. Wara dan il-perjodu l-
kampjun għandu jitneħħa mill-imballaġġ u jiġi trasferit immedjatament fil-kompartiment tal-ittestjar. Il-kampjun 
għandu jitqiegħed f’kontenitur tal-kampjun, li jippermetti aċċess għall-arja minn kull naħa. Il-fatturi klimatiċi 
għandhom jiġu aġġustati skont l-istandard ISO 16000-9. Għal paragun tar-riżultati tat-test, ir-rata ta’ ventilazzjoni 
speċifika taż-żona (q=n/l) għandha tkun 1. Ir-rata ta’ ventilazzjoni għandha tkun bejn 0.5 u 1. It-teħid tal-kampjuni 
tal-arja għandu jsir 24 ±1 siegħa wara li l-kompartiment jiġi kkargat għal siegħa bi skrataċċ DNPH għall-analiżi tal-
formaldeid u aldeidi oħra u bit-Tenax TA għall-analiżi ta’ komposti organiċi volatili oħrajn. It-tul ta’ żmien għall-
ikkampjunar ta’ komposti oħra jista’ jkun itwal, madankollu ma għandux jieħu iktar minn 30 siegħa.  

L-analiżi tal-formaldeid u aldeidi oħra għandha tikkonforma mal-istandard ISO 16000-3 jew testijiet ekwivalenti. 
Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, l-analiżi ta’ komposti organiċi volatili oħrajn għandha tikkonforma mal-
istandard ISO 16000-6.  

L-analiżi tan-nitrosammini għandha ssir permezz ta’ kromatografija b’fażi gassuża flimkien ma’ detettur li janalizza 
l-enerġija termali (GC-TEA), skont il-metodu BGI 505-23 (preċedentement: ZH 1/120.23) jew ekwivalenti. 

 AC 3.2: Materjali għall-ikkuttunar tal-fowm tal-poliuretan b’emissjonijiet baxxi 

(japplika biss għall-għamara tappizzata) 

Meta jintuża fowm tal-poliuretan bħala materjal għall-ikkuttunar fit-tapizzerija tal-għamara, għandhom jingħataw 
punti jekk il-fowm jikkonforma mar-rekwiżiti għall-emissjonijiet tal-KOV imniżżla hawn taħt. 

 

Sustanza (Numru CAS) Valur limitu (mg/m³) 
Formaldeid (50-00-0) 0.01 
Toluwen (108-88-3) 0.1 
Stiren (100-42-5) 0.005 
Kull kompost li jista’ jiġi identifikat ikklassifikati fil-kategoriji C1A jew 
C1B skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill 

0.005 

Is-somma tal-komposti kollha li jistgħu jiġu identifikati kklassifikati fil-
kategoriji C1A jew C1B skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 

0.04 

Idrokarburi aromatiċi 0.5 
KOV (total) 0.5 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni tal-konformità ma’ dan il-kriterju, appoġġjata minn riżultati tat-testijiet li 
juru l-konformità mal-limiti dikjarati hawn fuq. Il-kombinazzjoni tat-test tal-kampjun/fil-kompartiment għandha tkun 
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jew:  

 kampjun wieħed b’dimensjonijiet ta’ 25x20x15 cm jitqiegħed f’kompartiment tal-ittestjar ta’ 0.5 m3 jew 

 żewġ kampjuni b’dimensjonijiet ta’ 25x20x15 cm jitqiegħdu f’kompartiment tal-ittestjar ta’ 1.0 m3. 

Il-kampjun tal-fowm għandu jitpoġġa fil-qiegħ ta’ kompartiment tal-ittestjar tal-emissjonijiet u jiġi kkundizzjonat 
għal 3 ijiem f’temperatura ta’ 23 °C u b’umdità relattiva ta’ 50 %, fejn għandha tiġi applikata rata tat-tibdil tal-arja n 
ugwali għal 0.5 fis-siegħa u tagħbija L tal-kompartiment ugwali għal 0.4 m²/m³ (= suferfiċje totali esposta tal-
kampjun b’relazzjoni mad-dimensjonijiet tal-kompartiment mingħajr ma jiġu ssiġillati t-trufijiet u d-dahar) skont 
ISO 16000-9 u ISO 16000-11 jew testijiet ekwivalenti.  

It-teħid tal-kampjuni għandu jsir 72 ±2 siegħa wara li l-kompartiment jiġi kkargat għal siegħa b’Tenax TA u skrataċċ 
DNPH għall-analiżi ta’ KOV u ta’ formaldeid rispettivament. L-emissjonijiet tal-KOV jinqabdu fuq tubi sorbenti 
Tenax TA u sussegwentement jiġu analizzati permezz ta’ desorbiment termali GC-MS skont l-istandard ISO 16000-6 
jew testijiet ekwivalenti. 

Ir-riżultati huma espressi semikwantitattivament bħala ekwivalenti ta’ toluwen. L-analiti individwali speċifikati 
kollha jiġu rapportati minn limitu ta’ konċentrazzjoni ta’ ≥ 1 μg/m³. Il-valur totali tal-KOV huwa s-somma tal-analiti 
kollha b’konċentrazzjoni ta’ ≥ 1 μg/m³ u li jelwixxu fil-perjodu ta’ retenzjoni minn n-eżan (C6) għal n-eżadekan 
(C16), it-tnejn inklużi. It-total tal-komposti kollha individwati klassifikati fil-kategoriji C1A jew C1B skont ir-
Regolament (KE) Nru 1272/2008 huwa t-total ta’ dawn is-sustanzi kollha b’konċentrazzjoni ta’ ≥ 1 μg/m³. F’każ li r-
riżultati tat-test jaqbżu l-limiti standard, jeħtieġ li ssir kwantifikazzjoni speċifika tas-sustanzi. Il-formaldeid jista’ jiġi 
ddeterminat permezz tal-ġbir ta’ arja tal-kampjun fuq skartoċċ DNPH u analiżi sussegwenti mill-HPLC/UV skont l-
istandard ISO 16000-3 jew testijiet ekwivalenti. 

 AC 3.3: Materjali oħra għall-ikkuttunar tal-fowm b’emissjonijiet baxxi 

Meta jintużaw materjali għall-ikkuttunar oħra, għandhom jingħataw punti jekk jista’ jintwera li dawn jikkonformaw 
mal-limiti ta’ emissjoni tal-KOV stabbiliti fi 3.1 jew fi 3.2.  

AC4: Perjodi ta’ garanzija estiżi 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Għandhom jingħataw mhux iktar minn X punti addizzjonali għal kull sena addizzjonali ta’ garanzija u ftehim dwar is-servizz offrut li huwa aktar mill-ispeċifikazzjoni teknika minima (ara TS 
hawn fuq) kif ġej: 

- 4 snin jew iktar ta’ garanzija addizzjonali: x punti 
- 3 snin ta’ garanzija addizzjonali: 0.75x punti 
- sentejn ta’ garanzija addizzjonali: 0.5x punti 
- sena ta’ garanzija addizzjonali: 0.25x punti 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni bil-miktub li tagħti dettalji tal-perjodu offrut u li tiddikjara li tkopri l-konformità tal-prodotti mal-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt, inkluż l-użu kollu 
indikat.  
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B. Akkwist ta’ għamara ġdida 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 

TS1: Ksib ta’ injam legali għall-produzzjoni tal-għamara 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

L-injam kollu3 li jintuża għall-għamara u li għandu jiġi fornut skont il-kuntratt irid jiġi maħsud b’mod legali skont ir-Regolament (UE) 995/2010 (ir-“Regolament tal-UE dwar l-Injam”) 4. 

Kull injam jew prodott tal-injam mhux kopert mir-Regolament (UE) 995/2010 għandu jkun kopert mil-liċenzji FLEGT, jew mill-permessi u ċ-ċertifikati CITES rilevanti jew soġġetti għal sistema 
tad-diliġenza dovuta implimentata mill-offerent li tipprovdi informazzjoni dwar il-pajjiż tal-ħsad, l-ispeċijiet, il-kwantitajiet, id-dettalji tal-fornitur u informazzjoni dwar il-konformità mal-
leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti. Meta jiġi identifikat riskju ta’ injam illegali fil-katina ta’ provvista, is-sistema ta’ diliġenza dovuta għandha tiddefinixxi proċeduri għall-mitigazzjoni ta’ dan ir-
riskju. 

Verifika: 

Dikjarazzjoni li se jintuża biss injam minn sorsi legali fil-prodott tal-għamara (ara CPC1 hawn taħt).  

KLAWŻOLA TAL-PRESTAZZJONI FIL-KUNTRATT 

CPC1. Xiri ta’ injam legali 

(L-istess rekwiżiti għall-kriterji Ewlenin u Komprensivi. Meta jkun possibbli huwa rakkomandat li jsiru kontrolli fuq il-post f’kooperazzjoni mal-awtorità kompetenti responsabbli għall-
implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 995/2010) 

L-awtorità kontraenti għandha d-dritt li twettaq kontrolli fuq il-post fir-rigward tal-konformità mal-Ispeċifikazzjoni Teknika TS1 għall-prodotti tal-għamara li fihom l-injam kollha jew għal 
subsett speċifikat tagħhom użati skont il-kuntratt. Fuq talba, il-kuntrattur għandu jipprovdi evidenza li turi konformità mar-Regolament tal-UE dwar l-Injam:  

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet – meta l-kuntrattur ma jkunx il-kumpanija tal-ewwel introduzzjoni tal-injam u tal-prodotti tal-injam fis-suq tal-UE iżda jikseb dawn il-prodotti minn oħrajn (definit 
bħala “kummerċjant” 5 skont ir-Regolament Nru 995/2010), il-kuntrattur għandu jipprovdi l-informazzjoni li ġejja fir-rigward tal-injam jew il-prodotti tal-injam li għandhom jiġu verifikati waqt 
il-kontroll fuq il-post: 

- L-operaturi jew il-kummerċjanti li jkunu fornew l-injam u l-prodotti tal-injam użati fil-biċċa għamara; 

- Dokumenti jew informazzjoni oħra li jindikaw il-konformità ta’ dawk il-prodotti tal-injam mal-leġiżlazzjoni applikabbli6; 

- Evidenza tal-valutazzjoni tar-riskju u l-proċeduri ta’ mitigazzjoni stabbiliti skont l-Artikolu 6(1)(b) u (c) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010. 

F’każijiet fejn il-kuntrattur jintroduċi injam jew prodotti tal-għamara li fihom l-injam għall-ewwel darba fis-suq tal-UE (definit bħala “operatur” 7 skont ir-Regolament Nru 995/2010), il-

                                                           
3 għal injam u prodotti tal-injam fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament tal-UE dwar l-Injam 

4 Nota lill-awtoritajiet kontraenti dwar l-akkwist ta’ injam legali: Mal-klawżola ta’ hawn fuq għandhom ikunu provduti rimedji adatti taħt il-kuntratt għal każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità. Parir dwar l-applikazzjoni 
ta’ dawn ir-rekwiżiti, u l-organizzazzjonijiet ta’ monitoraġġ li kapaċi jivverifikaw il-konformità, jistgħu jinkisbu mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti elenkati fi: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf  
5 “kummerċjant” tfisser kull persuna fiżika u ġuridika li, waqt attività kummerċjali, tbigħ jew tixtri fis-suq intern, injam jew prodotti tal-injam li diġà ġew introdotti fis-suq intern 

6 ara r-Regolament (UE) Nru 995/2010, l-Artikolu 2(h)  
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kuntrattur jenħtieġ li jipprovdi l-informazzjoni li ġejja fir-rigward tal-injam jew il-prodotti tal-injam koperti mill-kontroll fuq il-post: 

- Deskrizzjoni ta’ kull tip ta’ injam użat, inkluż l-isem kummerċjali, it-tip ta’ prodott, l-isem komuni tal-ispeċi tas-siġar u, fejn applikabbli, l-isem xjentifiku sħiħ tagħha; 

- L-isem u l-indirizz tal-fornitur tal-injam u l-prodotti tal-injam; 

- Il-pajjiż tal-ħsad, u fejn applikabbli8: 

(i) Ir-reġjun subnazzjonali fejn ġie maħsud l-injam;  

(ii) Il-konċessjoni tal-ħsad; 

(iii) Il-kwantità (espressa f’volum, piż jew numru ta’ unitajiet); 

- Dokumenti jew informazzjoni oħra li jindikaw il-konformità ta’ dawk il-prodotti tal-injam mal-leġiżlazzjoni applikabbli;  

- Evidenza tal-valutazzjoni tar-riskju u l-proċeduri ta’ mitigazzjoni stabbiliti skont l-Artikolu 6(1)(b) u (c) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010. Din tista’ tinkludi ċertifikazzjoni jew 
skemi oħra ta’ verifika minn parti terza. 

L-injam kopert minn liċenzji FLEGT tal-UE jew minn permessi jew ċertifikati CITES rilevanti u validi, għandu jiġi kunsidrat li ġie maħsud b’mod legali skont ir-Regolament (UE) 
Nru 995/2010. 

 

Nota: Dawn il-kriterji ta’ APE ma jinkludux proposta dwar ix-xiri ta’ injam minn forestrija sostenibbli, għar-raġunijiet li ġejjin: 
L-Istrateġija tal-UE għall-Foresti tipprovdi definizzjoni tal-ġestjoni sostenibbli tal-foresti (SFM). Minkejja dan, għall-akkwist pubbliku, huma meħtieġa rekwiżiti preċiżi, li jagħtu dettalji tal-
elementi differenti tad-definizzjoni tal-SFM. Għalissa, madankollu, tali elementi dettaljati mhumiex disponibbli fil-livell tal-UE. 

Għaldaqstant, diversi Stati Membri qed jużaw is-settijiet tagħhom ta’ kriterji nazzjonali, biex jidentifikaw prodotti abbażi ta’ injam li joriġinaw minn sorsi ġestiti b’mod sostenibbli, fil-proċessi 
tal-offerti rispettivi tagħhom għal akkwist pubbliku ekoloġiku jew sostenibbli. Dawn għandhom stabbiliti wkoll proċeduri differenti biex jiddeterminaw jekk l-iskemi ta’ ċertifikazzjoni jew 
oħrajn verifikati minn partijiet terzi jagħtux assigurazzjoni biżżejjed ta’ SFM. F’din is-sitwazzjoni, għadu mhux possibbli li jiġi propost sett ta’ rekwiżiti ta’ akkwist li jinkludi kriterji armonizzati 
għall-ġestjoni sostenibbli tal-foresti. 

Il-kunsens attwali tal-Istati Membri b’politika tal-akkwist tal-injam sostenibbli attiva huwa li, b’mod ġenerali, l-iskemi ta’ ċertifikazzjoni proprjetarji, bħal dawk tal-FSC u l-
PEFC, jipprovdu livelli suffiċjenti ta’ assigurazzjoni għall-konformità mal-kriterji nazzjonali tagħhom. Għalkemm l-injam ċertifikat bħala injam 100 % sostenibbli huwa mixtieq, jista’ 
jkun diffiċli jew impossibbli li dan jinkiseb minħabba: a) provvista relattivament limitata ta’ injam ċertifikat disponibbli fuq is-suq, minkejja ċertifikazzjoni forestali mifruxa fl-UE u reġjuni oħra 
ewlenin ta’ provvista globali; b) flutwazzjonijiet possibbli fi provvisti tas-suq speċifiċi, b’mod partikolari għall-SMEs li normalment jaħdmu ma’ għadd limitat ta’ fornituri. Minflok, għandu jkun 
jista’ jinkiseb mhux inqas minn 70 % ta’ injam sostenibbli.  Dan il-livell huwa adattat sew għar-rekwiżiti kurrenti tal-iskemi tat-tikkettar FSC u PEFC. Madankollu, l-awtoritajiet pubbliċi 
huma rakkomandati li jfittxu feedback mis-suq qabel ma jippubblikaw Stedina għall-Preżentazzjoni tal-Offerti (ITT) u huma mfakkra li, fi kwalunkwe każ u fiċ-ċirkostanzi 
kollha, iridu jkunu permessi mezzi alternattivi ta’ prova. 

TS2: Emissjonijiet ta’ formaldeid minn panils abbażi ta’ injam 

(Dan ir-rekwiżit japplika irrispettivament mill-frazzjoni tal-piż tal-panils abbażi ta’ injam fil-

TS2: Emissjonijiet ta’ formaldeid minn panils abbażi ta’ injam 

(Dan ir-rekwiżit komprensiv jenħtieġ li jitqies ta’ valur miżjud jekk il-frazzjoni tal-piż tal-panils 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7 “operatur” tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika li tintroduċi fis-suq injam jew prodotti tal-injam; 
8  għal aktar informazzjoni, ara: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from= 
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prodott tal-għamara) 

Emissjonijiet ta’ formaldeid mill-panils abbażi ta’ injam kollha fornuti, fil-forma li jintużaw fil-
prodott tal-għamara (fi kliem ieħor, mingħajr wiċċ, miksija, koperti, bil-fuljetta), u li kienu ġew 
manifatturati bl-użu ta’ reżini abbażi ta’ formaldeid għandhom ikunu ugwali għal jew inqas 
mil-livelli limitu E1 għall-emissjonijiet tal-formaldeid kif definiti fl-Anness B ta’ EN 13986.  

Verifika: 

Għandha tiġi pprovduta dikjarazzjoni mill-fornitur tal-panils abbażi ta’ injam, li 
tiddikjara li l-panils fornuti jikkonformaw mal-limiti ta’ emissjoni E1, appoġġjata 
minn rapporti ta’ testijiet mwettqa skont l-EN 717-1, l-EN 717-2 / EN ISO 12460-3 jew l-
EN 120 / EN ISO 12460-59. 

Il-prodotti tal-għamara li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għall-għamara, kif stabbilita fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1332 jew ekotikketti tat-Tip I tal-ISO 14024 rilevanti 
oħra li jissodisfaw direttament ir-rekwiżiti mniżżla, jew li jużaw metodi ekwivalenti, għandhom 
jitqiesu bħala konformi.  

abbażi ta’ injam fil-prodotti tal-għamara taqbeż il-5 %). 

Emissjonijiet ta’ formaldeid mill-panils abbażi ta’ injam kollha fornuti, fil-forma li jintużaw fil-
prodott tal-għamara (fi kliem ieħor, mingħajr wiċċ, miksija, koperti, bil-fuljetta), u li kienu ġew 
manifatturati bl-użu ta’ reżini abbażi ta’ formaldeid għandhom ikunu ugwali għal 65 % tal-
livelli limitu E1 għall-emissjonijiet tal-formaldeid jew għal inqas minnu, kif definiti fl-
Anness B tal-EN 13986.  

Verifika: 

Għandha tiġi pprovduta dikjarazzjoni mill-fornitur tal-panils abbażi ta’ injam, li tiddikjara li l-
panils fornuti jikkonformaw ma’ 65 % tal-limiti ta’ emissjoni E1, appoġġjata minn rapporti ta’ 
testijiet mwettqa skont l-EN 717-1, l-EN 717-2 / EN ISO 12460-3 jew l-EN 120 / 
EN ISO 12460-5. 

Il-prodotti tal-għamara li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għall-għamara, kif stabbilita fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1332 jew ekotikketti tat-Tip I tal-ISO 14024 oħra li 
jissodisfaw direttament ir-rekwiżiti mniżżla, jew li jużaw metodi ekwivalenti, għandhom 
jitqiesu bħala konformi.  

 TS3: Restrizzjonijiet fuq taħlitiet tal-kisi 

Taħlitiet tal-kisi użati mill-manifattur tal-għamara biex jiksi kwalunkwe komponent 
tal-injam jew tal-metall tal-prodott tal-għamara ma għandhomx jiġu klassifikati skont 
ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill bħala: 

• Kategorija 1 jew 2 karċinoġenu, mutaġeniku jew tossiku għar-riproduzzjoni. 

• Tossiċità akuta permezz tar-rotta orali, dermali jew tan-nifs (kategoriji 1 jew 2) jew 
għall-ambjent akkwatiku (kategorija 1). 

• Kategorija 1 b’tossiċità speċifika għall-organi fil-mira. 

Barra minn hekk, ma fihom l-ebda addittiv abbażi ta’ kadmju, ċomb, kromu VI, merkurju, 
arseniku jew selenju f’konċentrazzjonijiet li jaqbżu 0.010 % bil-piż. 

Verifika: 

L-offerent għandu jiddikjara liema taħlitiet tal-kisi ntużaw fil-prodott tal-għamara (jekk 
intużaw). Dan għandu jkun appoġġjat minn Skedi tad-Data tas-Sikurezza li jindikaw b’mod ċar 
il-klassifikazzjoni ta’ periklu tat-taħlita tal-kisi (jekk hemm) u juru li l-formulazzjoni mhijiex 
klassifikata fi kwalunkwe mill-klassifikazzjonijiet li ġejjin:  

Periklu Dikjarazzjoni tal-Periklu 

                                                           
9 L-EN ISO 12460-3 u l-EN ISO 12460-5 kienu adottati uffiċjalment f’Novembru 2015 u jissostitwixxu l-istandards EN 717-2 u EN 120 rispettivament. Madankollu, saru biss bidliet żgħar fl-istandards il-ġodda biex tittejjeb ir-riproduċibilità tar-riżultati. Għall-fini ta’ 

verifika tal-konformità mal-kriterji tal-APE, ir-rapporti tat-testijiet skont l-istandards li huma eqdem jew aktar ġoddi se jkunu aċċettati. 
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Karċinoġenu (Kat. 1A, 1B jew 2) H350, H350i, H351,  
Mutaġeniku (Kat. 1A, 1B jew 2) H340, H341,  
Tossiku għar-Riproduzzjoni (Kat. 1A, 1B jew 
2) 

H360, H360F, H360D, H360FD, 
H360Fd, H360Df, H361f, H361d, 
H361fd, H362 

Tossiċità akuta (Kat. 1 jew 2) H300, H304, H310, H330 
Tossiċità Speċifika għal Organi fil-Mira (Kat. 
1) 

H370, H372 

Perikoluż għall-ambjent akkwatiku (Kat.1) H400, H410 
 

Barra dan, l-Iskeda tad-Data tas-Sikurezza u/jew dokumentazzjoni oħra (jekk hemm) 
għandhom jiddikjaraw jekk hemmx kadmju, ċomb, kromu VI, merkurju, arseniku jew selenju 
preżenti fi kwalunkwe konċentrazzjoni li taqbeż 0.010 % bil-piż. 

Il-prodotti tal-għamara li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għall-għamara, kif stabbilita fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1332 jew ekotikketti tat-Tip I tal-ISO 14024 rilevanti 
oħra li jissodisfaw direttament ir-rekwiżiti mniżżla, jew li jużaw metodi ekwivalenti, għandhom 
jitqiesu bħala konformi. 

 TS4: Restrizzjonijiet għall-metalli 

Il-kadmju ma għandux jintuża għal operazzjonijiet ta’ elettroplejtjar ta’ kwalunkwe parti 
komponenti tal-metall użata fil-prodott finali tal-għamara. 

In-nikel għandu jitħalla jintuża biss f’operazzjonijiet ta’ elettroplejtjar jekk ir-rata ta’ rilaxx tan-
nikel mill-parti komponenti elettroplejtjata tkun inqas minn 0.5 µg/cm2/fil-ġimgħa skont 
EN 1811.   

Verifika:  

L-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni mill-fornitur tal-parti(jiet) komponenti tal-metall li 
tgħid li ma jkun intuża l-ebda trattament ta’ elettroplejtjar li jinvolvi l-kadmju jew komposti tal-
kadmju fuq xi parti komponenti tal-metall.  

Jekk in-nikel ikun intuża f’operazzjonijiet ta’ elettroplejtjar, l-applikant għandu jipprovdi 
dikjarazzjoni mill-fornitur tal-parti(jiet) komponenti tal-metall, appoġġjata b’rapport tat-test 
skont EN 1811 fejn ir-riżultati juru rati ta’ rilaxx tan-nikel ta’ inqas minn 0.5 µg/cm2/fil-
ġimgħa. 

Il-prodotti tal-għamara li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għall-għamara, kif stabbilita fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1332 jew ekotikketti tat-Tip I tal-ISO 14024 rilevanti 
oħra li jissodisfaw direttament ir-rekwiżiti mniżżla, jew li jużaw metodi ekwivalenti, għandhom 
jitqiesu bħala konformi. 

TS3: Rapportar ta’ sustanzi tal-Lista ta’ Kandidati REACH TS5: Restrizzjonijiet fuq is-sustanzi tal-Lista ta’ Kandidati REACH 
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L-offerent għandu jiddikjara l-preżenza ta’ kwalunkwe sustanza tal-Lista ta’ Kandidati 
REACH10 f’konċentrazzjoni ta’ aktar minn 0.1 % (piż skont il-piż) fil-prodott kollu u f’kull 
waħda mill-partijiet/materjali komponenti tiegħu. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni li tidentifika s-sustanzi speċifiċi tal-Lista ta’ 
Kandidati REACH li huma preżenti skont l-aħħar verżjoni tal-Lista ta’ Kandidati fid-data ta’ 
pubblikazzjoni tal-istedina għall-preżentazzjoni tal-offerti. 

Il-prodott u kwalunkwe parti/materjal komponenti tiegħu, ma għandux ikun fihom sustanzi mil-
Lista’ ta’ Kandidati REACH li huma preżenti f’konċentrazzjoni ikbar minn 0.1 % (piż skont il-
piż).  

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni li tgħid li l-prodott tal-għamara u l-partijiet/materjali 
komponenti tiegħu ma fihom l-ebda sustanza speċifika mil-Lista ta’ Kandidati REACH fi 
kwantitajiet ikbar minn 0.1 % (piż skont il-piż) skont l-aħħar verżjoni tal-Lista ta’ Kandidati 
fid-data ta’ pubblikazzjoni tal-istedina għall-preżentazzjoni tal-offerti. 

Din id-dikjarazzjoni għandha tkun appoġġjata minn dikjarazzjonijiet simili mill-fornituri kollha 
tal-partijiet komponenti11 u l-materjali komponenti12 li jibqgħu fil-prodott finali.  

Il-prodotti tal-għamara li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għall-għamara, kif stabbilita fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1332 jew ekotikketti tat-Tip I tal-ISO 14024 rilevanti 
oħra li jissodisfaw direttament ir-rekwiżiti mniżżla, jew li jużaw metodi ekwivalenti, għandhom 
jitqiesu bħala konformi. 

 TS6: Kisi ta’ tapizzerija durabbli 

(japplika biss għall-għamara tappizzata)  

Meta jintużaw materjali għall-kisi tat-tapizzerija li huma bbażati fuq ġilda, drapp tessili jew 
drapp miksi, dawn għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti dwar il-kwalità fiżika kollha 
stabbiliti fit-Tabella 2, fit-Tabella 3 jew fit-Tabella 4 tal-Appendiċi I, kif xieraq. 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni mill-fornitur tal-ġilda, mill-fornitur tad-drappijiet 
tessili jew tad-drappijiet miksija, kif xieraq, appoġġjata b’rapporti ta’ testijiet rilevanti, li 
tiddikjara li l-materjal għall-kisi tat-tapizzerija jissodisfa r-rekwiżiti fiżiċi għall-ġilda, għad-
drappijiet tessili jew għad-drappijiet miksija kif speċifikat fit-Tabella 2, fit-Tabella 3 jew fit-
Tabella 4 tal-Appendiċi I rispettivament. 

Prodotti tal-għamara tapizzata li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għall-għamara, kif stabbilita fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1332, tapizzerija abbażi ta’ tessut li ngħatat l-
Ekotikketta tal-UE għat-tessuti, kif stabbilita fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/350/UE jew 
kisi għat-tapizzerija li ngħata ekotikketti tat-Tip I tal-ISO 14024 rilevanti oħra li jissodisfaw 
direttament ir-rekwiżiti mniżżla, jew li jużaw metodi ekwivalenti, għandhom jitqiesu bħala 
konformi. 

                                                           
10 

Il-Lista ta’ Kandidati tas-sustanzi ta’ tħassib kbir għall-Awtorizzazzjoni ppubblikata skont l-Artikolu 59(10) tar-Regolament REACH https://echa.europa.eu/candidate-list-table
 

11 “Partijiet komponenti” huma meqjusin dawk l-unitajiet riġidi u diskreti li l-għamla u l-forma tagħhom ma teħtieġx li tinbidel qabel l-immuntar tal-prodott finali fil-forma kompletament funzjonali tiegħu, għalkemm il-pożizzjoni tagħhom tista’ tinbidel waqt l-użu tal-prodott finali.  

12 “Materjali komponenti” huma meqjusin dawk il-materjali mhux riġidi li l-għamla u l-forma tagħhom tista’ tinbidel qabel l-immuntar tal-għamara jew matul l-użu tal-prodott tal-għamara. Eżempji ovvji jinkludu materjal tat-tapizzerija iżda wkoll b'mod potenzjali injam, li jista’ jitqies bħala materjal komponenti iżda iktar tard jiġi ssegat u trattat 

sabiex jiġi konvertit f’parti komponenti.   
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TS4 / 7: Aġenti neffieħa 

(japplika biss għall-għamara tappizzata) 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Fejn materjali għall-ikkuttunar tal-fowm jintużaw fit-tapizzerija tal-għamara, il-komposti organiċi aloġenati ma għandhomx jintużaw bħala aġenti neffieħa jew bħala aġenti neffieħa awżiljari fil-
manifattura ta’ dan il-materjal għall-ikkuttunar. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta’ nuqqas ta’ użu mill-manifattur tal-materjal għall-ikkuttunar tal-fowm. Il-prodotti tal-għamara tapizzata li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għall-
għamara, kif stabbilita fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1332 jew ekotikketti tat-Tip I tal-ISO 14024 rilevanti oħra li jissodisfaw direttament ir-rekwiżiti mniżżla, jew li jużaw metodi 
ekwivalenti, għandhom jitqiesu bħala konformi. 

TS5 / 8: Adegwatezza għall-użu 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Il-prodott tal-għamara għandu jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti fl-aħħar verżjonijiet tal-istandards EN rilevanti li ġejjin li jistgħu jkunu relatati mad-durabbiltà, ir-rekwiżiti tad-daqs, is-
sikurezza u s-saħħa tal-prodott: 

(l-awtorità kontraenti tista’ tagħmel referenza għal standards speċifiċi mill-Appendiċi IV jew sorsi oħra li huma l-aktar rilevanti għall-għamara li hija akkwistata) 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta’ konformità ma’ kwalunkwe standard EN rilevanti, appoġġjata b’rapporti ta’ testijiet jew mill-manifattur tal-għamara jew mill-fornituri tal-
parti/materjal komponenti, kif xieraq. Il-prodotti tal-għamara li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għall-għamara, kif stabbilita fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1332 jew ekotikketti tat-Tip I 
tal-ISO 14024 rilevanti oħra li jissodisfaw direttament ir-rekwiżiti mniżżla, jew li jużaw metodi ekwivalenti, għandhom jitqiesu bħala konformi. 

TS6 / 9: Disinn għaż-żarmar u t-tiswija 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

L-offerent għandu jipprovdi struzzjonijiet ċari għaż-żarmar u t-tiswija (eż. kopja stampata jew elettronika, jew vidjo) biex iż-żarmar ikun jista’ jsir mingħajr ma jitkisser il-prodott tal-għamara 
bil-ħsieb li jinbidlu partijiet/materjali komponenti. L-istruzzjonijiet għandhom ikunu pprovduti f’kopja stampata flimkien mal-prodott u/jew f’kopja elettronika permezz tas-sit web tal-manifattur. 
L-operazzjonijiet ta’ żarmar u ta’ sostituzzjoni għandhom ikunu jistgħu jitwettqu bl-użu ta’ għodda manwali komuni u bażika u minn persuna bla sengħa. 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi manwal li għandu jinkludi dijagramma li tagħti dettalji dwar il-prodott, li turi l-partijiet li jistgħu jitneħħew u jiġu sostitwiti, u l-għodod meħtieġa. Il-prodotti tal-
għamara li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għall-għamara, kif stabbilita fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1332 jew ekotikketti tat-Tip I tal-ISO 14024 rilevanti oħra li jissodisfaw 
direttament ir-rekwiżiti mniżżla, jew li jużaw metodi ekwivalenti, għandhom jitqiesu bħala konformi. 

TS7: Garanzija tal-prodotti u parts tal-bdil 

L-offerent għandu jipprovdi garanzija ta’ mill-inqas tliet snin li tibda tgħodd mill-konsenja tal-
prodott. Din il-garanzija għandha tkopri t-tiswija jew is-sostituzzjoni u tinkludi ftehim dwar is-
servizz b’għażliet għall-ġbir u r-ritorn jew tiswijiet fuq il-post. Il-garanzija għandha 
tiggarantixxi li l-prodotti jkunu konformi mal-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt mingħajr ebda 

TS10: Garanzija tal-prodotti u parts tal-bdil 

L-offerent għandu jipprovdi garanzija ta’ mill-inqas ħames snin li tibda tgħodd mill-konsenja 
tal-prodott. Din il-garanzija għandha tkopri t-tiswija jew is-sostituzzjoni u tinkludi ftehim dwar 
is-servizz b’għażliet għall-ġbir u r-ritorn jew tiswijiet fuq il-post. Il-garanzija għandha 
tiggarantixxi li l-prodotti jkunu konformi mal-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt mingħajr ebda 
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spiża addizzjonali. 

L-offerent għandu jiggarantixxi d-disponibbiltà tal-parts tal-bdil, jew elementi li jiksbu funzjoni 
ekwivalenti, għal perjodu ta’ mill-inqas tliet snin mid-data tal-kunsinna tal-prodott tal-għamara. 
Għandhom jiġu pprovduti dettalji ta’ kuntatt li għandhom jintużaw sabiex tiġi organizzata l-
kunsinna tal-parts tal-bdil. 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni bil-miktub li tagħti dettalji tal-perjodu offrut u 
tiddikjara li din tkopri l-konformità tal-prodotti mal-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt, inkluż l-
użu kollu indikat. 

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni li l-parts tal-bdil kompatibbli se jkunu disponibbli 
għall-awtorità kontraenti jew permezz ta’ fornitur ta’ servizz.  

Il-prodotti tal-għamara li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għall-għamara, kif stabbilita fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1332 jew ekotikketti tat-Tip I tal-ISO 14024 rilevanti 
oħra li jissodisfaw direttament ir-rekwiżiti mniżżla, jew li jużaw metodi ekwivalenti, għandhom 
jitqiesu bħala konformi. 

spiża addizzjonali. 

L-offerent għandu jiggarantixxi d-disponibbiltà tal-parts tal-bdil, jew elementi li jiksbu funzjoni 
ekwivalenti, għal perjodu ta’ mill-inqas ħames snin mid-data tal-kunsinna tal-prodott tal-
għamara. Għandhom jiġu pprovduti dettalji ta’ kuntatt li għandhom jintużaw sabiex tiġi 
organizzata l-kunsinna tal-parts tal-bdil. 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni bil-miktub li tagħti dettalji tal-perjodu offrut u 
tiddikjara li din tkopri l-konformità tal-prodotti mal-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt, inkluż l-
użu kollu indikat. 

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni li l-parts tal-bdil kompatibbli se jkunu disponibbli 
għall-awtorità kontraenti jew permezz ta’ fornitur ta’ servizz.  

Il-prodotti tal-għamara li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għall-għamara, kif stabbilita fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1332 jew ekotikketti tat-Tip I tal-ISO 14024 rilevanti 
oħra li jissodisfaw direttament ir-rekwiżiti mniżżla, jew li jużaw metodi ekwivalenti, għandhom 
jitqiesu bħala konformi. 

KRITERJI TA’ GĦOTJA 

AC1: Emissjonijiet ta’ formaldeid minn panils abbażi ta’ injam 

Għandhom jingħataw punti meta jintwera li l-panils abbażi ta’ injam kollha użati fl-għamara 
għandhom rati ta’ emissjoni tal-formaldeid li jikkonformaw ma’ 65 % tal-livelli limitu E1 
għall-emissjonijiet ta’ formaldeid kif definiti fl-Anness B ta’ EN 13986.  

Verifika: 

Il-konformità ma’ 65 % tal-livelli limitu E1 trid tintwera kif deskritt f’TS2 hawn fuq.  

AC1: Emissjonijiet ta’ formaldeid minn panils abbażi ta’ injam 

Għandhom jingħataw punti meta jintwera li l-panils abbażi ta’ injam kollha użati fl-għamara 
għandhom rati ta’ emissjoni tal-formaldeid li jikkonformaw ma’ 50 % tal-livelli limitu E1 
għall-emissjonijiet ta’ formaldeid kif definiti fl-Anness B ta’ EN 13986.  

Verifika: 

Il-konformità ma’ 50 % tal-livelli limitu E1 trid tintwera kif deskritt f’TS2 hawn fuq.  

AC2: Immarkar tal-plastik 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Għandhom jingħataw punti meta l-parts tal-plastik b’massa ta’ iktar minn 100 g jiġu mmarkati skont EN ISO 11469 u EN ISO 1043 (il-partijiet 1-4). L-ittri użati fl-immarkar għandhom ikunu 
għoljin tal-inqas 2.5 mm.  

Jekk b’mod intenzjonali fil-plastik jiġu inkorporati xi fillers, ritardanti tal-fjammi jew plastifikanti fi proporzjonijiet ikbar minn 1 % w/w, jenħtieġ li l-preżenza tagħhom tiġi inkluża wkoll fl-
immarkar skont EN ISO 1043, il-partijiet 2-4.  

F’każijiet eċċezzjonali, huwa permess in-nuqqas ta’ mmarkar ta’ parts tal-plastik b’piż ta’ aktar minn 100 g jekk: 

• L-immarkar jista’ jħalli impatt ħażin fuq il-prestazzjoni jew fuq il-funzjonalità tal-part tal-plastik; 

• Meta l-immarkar ma jkunx teknikament possibbli minħabba l-metodu tal-produzzjoni; 

• Meta l-parts ma jkunux jistgħu jiġu mmarkati minħabba nuqqas ta’ erja tal-suferfiċje xierqa għall-immarkar li tkun biżżejjed biex id-daqs tat-tipa jkun leġibbli skont kif jidentifika l-operatur 
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tar-riċiklaġġ. 

Fil-każijiet ta’ hawn fuq, fejn ikun ġustifikat nuqqas ta’ mmarkar, iktar dettalji dwar it-tip ta’ polimeru u dwar kwalunkwe addittiv skont ir-rekwiżiti tal-EN ISO 11469 u tal-EN ISO1043 (il-
partijiet 1-4) għandhom jiġu pprovduti f’forma bil-miktub. 

Valutazzjoni u verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta’ konformità ma’ dan il-kriterju, li telenka l-komponenti kollha tal-plastik b’piż aktar minn 100 g fil-prodott tal-għamara u li tgħid 
jekk dawn ikunux ġew immarkati skont l-EN ISO 11469 u l-EN ISO 1043 (il-partijiet 1-4).  

L-immarkar ta’ kwalunkwe komponent tal-plastik għandu jkun viżibbli b’mod ċar b’eżami viżwali tal-komponent tal-plastik. L-immarkar mhux bilfors irid ikun jidher b’mod ċar fil-prodott finali 
mmuntat tal-għamara.  

Fil-każ ta’ nuqqas ta’ mmarkar ta’ kwalunkwe part tal-plastik li tiżen iktar minn 100 g, l-offerent għandu jipprovdi ġustifikazzjoni u l-informazzjoni rilevanti. 

Prodotti tal-għamara li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għall-għamara, kif stabbilita fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1332 jew ekotikketti tat-Tip I tal-ISO 14024 rilevanti li jissodisfaw 
direttament ir-rekwiżiti mniżżla, jew jużaw metodi ekwivalenti, għandhom jitqiesu bħala konformi. 

 AC3: Kisi tat-tapizzerija b’residwu kimiku baxx 

(japplika biss għall-għamara tappizzata) 

Għandhom jingħataw punti fejn il-materjal li jintuża għall-kisi tat-tapizzerija jintwera li huwa 
konformi, kif xieraq, mal-limiti għal koloranti tal-arilammina ristretta, metalli tqal estrattibbli u 
formaldeid liberu stabbiliti hawn taħt. 

Għad-drappijiet tessili u għad-drappijiet miksija: 

• Ebda arilammini ristretti (ara l-Appendiċi II) preżenti ’l fuq minn 30 mg/kg (il-limitu 
japplika għal kull ammina individwali) skont l-EN ISO 14362-1 u 14362-3. 

• Formaldeid liberu u parzjalment idrolizzabbli ≤ 75 mg/kg skont l-EN ISO 14184-1. 

• Metalli tqal estrattibbli determinati skont EN ISO 105-E04 li huma inqas mil-limiti li 
ġejjin (f’mg/kg): antimonju ≤ 30.0; arseniku ≤ 1.0; kadmju ≤ 0.1; kromu ≤ 2.0; kobalt 
≤ 4.0; ram ≤ 50.0; ċomb ≤ 1.0; merkurju ≤ 0.02 u nikil ≤ 1.0. 

Għall-ġilda: 

• Ebda arilammini ristretti (ara l-Appendiċi II) preżenti ’l fuq minn 30 mg/kg (il-limitu 
japplika għal kull ammina individwali) skont EN ISO 17234-1 u EN ISO 17234-2. 

• Il-kromu VI ma jaqbiżx it-3 mg/kg skont EN ISO 17075 (limitu ta’ detezzjoni). 

• Formaldeid liberu u parzjalment idrolizzabbli ≤ 300 mg/kg skont EN ISO 17226-1. 

• Metalli tqal estrattibbli determinati skont EN ISO 17072-1 li huma inqas mil-limiti li 
ġejjin (f’mg/kg): antimonju ≤ 30.0; arseniku ≤ 1.0; kadmju ≤ 0.1; kromu ≤ 200.0; kobalt 
≤ 4.0; ram ≤ 50.0; ċomb ≤ 1.0; merkurju ≤ 0.02 u nikil ≤ 1.0. 
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Verifika:  

Għandhom jingħataw punti lill-offerenti li jipprovdu dikjarazzjoni li l-materjal li jintuża għall-
kisi tat-tapizzerija tal-ġilda, tad-drapp tessili jew tad-drapp miksi, kif xieraq, jikkonforma mal-
limiti msemmija hawn fuq, appoġġjata mir-riżultati minn metodi tal-ittestjar rilevanti li huma 
kkummissjonati mill-offerenti stess jew mill-fornitur tal-materjal.  

Prodotti tal-għamara tapizzata li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għall-għamara, kif stabbilita fid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1332 jew drappijiet tessili li ngħataw l-Ekotikketta tal-
UE għat-tessuti, kif stabbilita fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/350/UE, jew materjali għat-
tapizzerija li ngħataw ekotikketti tat-Tip I tal-ISO 14024 rilevanti oħra li jissodisfaw 
direttament ir-rekwiżiti mniżżla, jew li jużaw metodi ekwivalenti, għandhom jitqiesu bħala 
konformi. 

 
AC4: Għamara b’emissjonijiet baxxi ta’ KOV  

(japplika biss għall-għamara tappizzata) 

Għandhom jingħataw punti jekk jintwera li l-emissjonijiet ta’ Komposti Organiċi Volatili Totali 
(TVOC) mill-prodott sħiħ tal-għamara tappizzata (bħal pultruni, sufani jew siġġijiet għall-
uffiċċju), jew mill-ittestjar tal-materjal għat-tapizzerija waħdu (meta dan jitqies li huwa s-sors l-
aktar sinifikanti tal-emissjonijiet tal-KOV mill-prodott tal-għamara (eż. ġilda jew drapp miksi), 
jirriżultaw f’konċentrazzjonijiet fil-kompartiment ta’ TVOC ta’ inqas minn 500 µg/m3 wara 
ttestjar għal 28 ġurnata skont l-ISO 16000 jew standards ekwivalenti skont ir-rati ta’ tagħbija u 
ventilazzjoni li ġejjin: 

Element ta’ test Volum tal-kompartiment u rata ta’ 
tagħbija 

Rata ta’ 
ventilazzjoni 

Pultruni u Sufani Kompartiment tat-test ta’ 2-10 m3 li 
għandu mill-inqas 25 % tal-volum 

okkupat mill-prodott 

4.0 m3/siegħa 

Siġġijiet għall-uffiċċju 2.0 m3/siegħa 

Materjal tal-ġilda jew ta’ 
drapp miksi li jintuża għat-

tapizzerija 

≥20 L volum tal-kompartiment (rata ta’ 
tagħbija marbuta mar-rata’ ta’ 

ventilazzjoni) 
1.5 m3/m2/siegħa 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi kopja ta’ rapport ta’ test fil-kompartiment imwettaq skont ir-
rekwiżiti tas-sensiela ta’ standards ISO 16000 jew standards ekwivalenti. Jekk il-limitu ta’ 
konċentrazzjoni tal-kompartiment speċifikat għal 28 ġurnata jista’ jintlaħaq qabel, it-test jista’ 
jitwaqqaf prematurament.  

L-offerent għandu jiċċara jekk it-test kienx applikat għall-prodott tal-għamara sħiħ jew għal 
materjali tal-komponenti definiti biss.   

Il-prodotti tal-għamara tapizzata li ngħataw l-Ekotikketta tal-UE għall-għamara, kif stabbilita 
fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1332 jew ekotikketti tat-Tip I tal-ISO 14024 rilevanti 
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oħra li jissodisfaw direttament ir-rekwiżiti mniżżla, jew li jużaw metodi ekwivalenti, għandhom 
jitqiesu bħala konformi. 

AC3 / 5: Perjodi ta’ garanzija estiżi 

(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Għandhom jingħataw mhux iktar minn X punti addizzjonali għal kull sena addizzjonali ta’ garanzija u ftehim dwar is-servizz offrut li huwa aktar mill-ispeċifikazzjoni teknika minima (ara 
TS 7/10 hawn fuq) kif ġej: 

- +4 snin jew iktar ta’ garanzija addizzjonali: x punti 
- +3 snin ta’ garanzija addizzjonali: 0.75x punti 
- sentejn ta’ garanzija addizzjonali: 0.5x punti 
- sena ta’ garanzija addizzjonali: 0.25x punti 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni bil-miktub li tagħti dettalji tal-perjodu offrut u tiddikjara li din tkopri l-konformità tal-prodotti mal-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt, inkluż l-użu kollu 
indikat. 

 AC6: Materjali tal-ikkuttunar b’residwu kimiku baxx13 

(japplika biss għall-għamara tappizzata) 

Meta jintuża l-fowm tal-latex bħala materjal għall-ikkuttunar fit-tapizzerija tal-għamara, 
għandhom jingħataw punti jekk il-fowm jikkonforma mar-rekwiżiti għall-klorofenoli, il-metalli 
tqal, il-pestiċidi u l-butadjen imniżżlin fit-Tabella 7 tal-Appendiċi III, skont il-metodu tal-
ittestjar korrispondenti (A-D) imniżżel fl-istess tabella. 

Meta jintuża l-fowm tal-poliuretan bħala materjal għall-ikkuttunar fit-tapizzerija tal-għamara, 
għandhom jingħataw punti jekk il-fowm jikkonforma mar-rekwiżiti għall-metalli tqal, il-
plastifikanti, it-TDA, l-MDA, is-sustanzi inorganiċi u sustanzi oħra speċifiċi imniżżlin fit-
Tabella 8 tal-Appendiċi III, skont il-metodu tal-ittestjar korrispondenti (A-E) imniżżel fl-istess 
tabella. 

Meta jintużaw materjali għall-ikkuttunar oħra, għandhom jingħataw punti jekk jista’ jintwera li 
dawn jikkonformaw mal-limiti tar-residwi kimiċi stabbiliti fit-Tabella 7 jew fit-Tabella 8 tal-
Appendiċi III.  

Verifika:  

Għall-fowm tal-latex (jew materjali għall-ikkuttunar oħra):  

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni tal-konformità ma’ dan il-kriterju, appoġġjata minn 
rapporti ta’ testijiet skont il-metodi li ġejjin:  

                                                           
13 Innota li ġew stabbiliti rekwiżiti tal-ittestjar tar-residwi kimiċi għall-fowm tal-latex u l-fowms tal-poliuretan minn skemi volontarji mmexxija mill-industrija bħall-EuroLatex ECO Standard u l-istandard CertiPUR. Fiż-żmien meta nkiteb, dawn l-iskemi kienu meqjusin li jipprovdu livell 

ta’ aċċertament suffiċjenti.   
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A. Għall-klorofenoli l-offerent għandu jipprovdi rapport li jippreżenta r-riżultati tal-proċedura 
tal-ittestjar li ġejja. Għandu jiġi mitħun kampjun ta’ 5 g u l-klorofenoli għandhom jiġu estratti 
fil-forma ta’ fenol (PCP), melħ tas-sodju (SPP) jew esteri. L-estratti għandhom jiġu analizzati 
permezz ta’ kromatografija b’fażi gassuża (GC). Id-detezzjoni għandha ssir bi spettrometru tal-
massa jew detettur li jaqbad l-elettroni (ECD).  

B. Għall-metalli tqal l-offerent għandu jipprovdi rapport li jippreżenta r-riżultati tal-proċedura 
tal-ittestjar li ġejja. Il-materjal tal-kampjun mitħun jiġi elwit skont l-istandard DIN 38414-S4 
jew standard ekwivalenti fi proporzjon ta’ 1:10. Il-filtrat li jirriżulta għandu jingħadda minn 
filtru ta’ membrana ta’ 0.45 μm (jekk ikun hemm bżonn b’filtrazzjoni bi pressjoni). Is-
soluzzjoni miksuba għandha tiġi eżaminata għall-kontenut ta’ metalli tqal bi spettrometrija tal-
emissjoni ottika bi plażma akkoppjata induttivament (ICP-OES), magħrufa wkoll bħala 
spettrometrija tal-emissjoni atomika bi plażma akkoppjata induttivament (ICP-AES), jew 
inkella bi spettrometrija b’assorbiment atomiku bl-użu ta’ proċess tal-idruri jew ta’ fwar kiesaħ.  

C. Għall-pestiċidi l-offerent għandu jipprovdi rapport li jippreżenta r-riżultati tal-proċedura tal-
ittestjar li ġejja. Għandhom jiġu estratti 2 g ta’ kampjun f’banju ultrasoniku b’taħlita ta’ 
eżan/diklorometan (85/15). L-estratt jitnaddaf b’aġitazzjoni fl-aċetonitril jew permezz ta’ 
adsorbiment kromatografiku fuq il-florisil. Il-kejl u l-kwantifikazzjoni jiġu ddeterminati bil-
kromatografija tal-gass b’detezzjoni jew b’detettur li jaqbad l-elettroni jew bi kromatografija 
b’fażi gassuża/spettrometrija tal-massa akkoppjati. L-ittestjar fuq il-pestiċidi jintalab għall-
fowm tal-latex b’kontenut ta’ mill-inqas 20 % latex naturali. 

D. Għall-butadjen l-offerent għandu jipprovdi rapport li fih jippreżenta r-riżultati tal-proċedura 
tal-ttestjar li ġejja. Wara t-tħin u l-użin tal-fowm tal-latex, għandu jitwettaq il-kampjunar tal-
ispazju vojt fuqani. Il-kontenut tal-butadjen għandu jiġi ddeterminat bil-kromatografija b’fażi 
gassuża b’detezzjoni permezz ta’ jonizzazzjoni bi fjamma. 

Għall-fowm tal-poliuretan (jew materjali għall-ikkuttunar oħra): 

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta’ konformità ma’ dan il-kriterju, appoġġjata minn 
rapporti ta’ testijiet li juru l-konformità mal-limiti fit-Tabella 8 tal-Appendiċi III. Għall-
metodi B, C, D u E, għandhom jittieħdu 6 kampjuni komposti minn fond massimu ta’ sa 2 cm 
mill-uċuħ tas-suferiċje tal-materjal mibgħuta lil-laboratorju rilevanti.  

A. Għall-ftalati u sustanzi speċifiċi oħra li huma mniżżla fit-Tabella 8 tal-Appendiċi III, l-
offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni appoġġata minn dikjarazzjonijiet mill-fornituri tal-
fowm li jikkonfermaw li dawn ma ġewx miżjuda intenzjonalment mal-formulazzjoni tal-fowm. 

B. Għall-metalli tqal l-offerent għandu jipprovdi rapport li jippreżenta r-riżultati tal-proċedura 
tal-ittestjar li ġejja. Il-materjal tal-kampjun mitħun jiġi elwit skont l-istandard DIN 38414-S4 
jew standard ekwivalenti fi proporzjon ta’ 1:10. Il-filtrat li jirriżulta għandu jingħadda minn 
filtru ta’ membrana ta’ 0.45 μm (jekk ikun hemm bżonn b’filtrazzjoni bi pressjoni). Is-
soluzzjoni miksuba għandha tiġi eżaminata għall-kontenut ta’ metalli tqal bi spettrometrija tal-
emissjoni atomika bi plażma akkoppjata induttivament (ICP-AES jew ICP-OES) jew bi 
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spettrometrija tal-assorbiment atomiku bl-użu ta’ proċess tal-idruri jew ta’ fwar kiesaħ.  

C. Għall-ammont totali ta’ plastifikanti l-offerent għandu jipprovdi rapport li jippreżenta r-
riżultati tal-proċedura tal-ittestjar li ġejja. L-estrazzjoni għandha ssir permezz ta’ metodu 
validat bħall-estrazzjoni subsonika ta’ 0.3 g ta’ kampjun f’kunjett b’9 ml ta’ t-Butilmetileterer 
fuq perjodu ta’ siegħa segwita bid-determinazzjoni ta’ ftalati permezz ta’ GC bl-użu ta’ detettur 
tal-massa selettiv għall-monitoraġġ ta’ jon uniku (SIM Modus). 

D. Għal TDA u MDA l-offerent għandu jipprovdi rapport li jippreżenta r-riżultati tal-proċedura 
tal-ittestjar li ġejja. L-estrazzjoni ta’ 0.5 g ta’ kampjun kompost f’siringa ta’ 5 ml għandha ssir 
b’2.5 ml ta’ soluzzjoni milwiema ta’ aċidu aċetiku ta’ 1 %. Is-siringa tiġi żvujtata u wara terġa’ 
timtela bil-likwidu stess. Wara li din l-operazzjoni tiġi ripetuta 20 darba, l-estratt finali jinżamm 
għall-analiżi. Imbagħad jiżdied 2.5 ml ġdid ta’ soluzzjoni milwiema ta’ aċidu aċetiku ta’ 1 % 
fis-siringa u jiġu ripetuti 20 ċiklu oħra. Wara dan, l-estratt jiġi kkombinat mal-ewwel estratt u 
jiġi dilwit għal 10 ml fi flixkun volumetriku bl-aċidu aċetiku. L-estratti għandhom jiġu 
analizzati permezz ta’ kromatografika likwida bi prestazzjoni għolja (HPLC-UV) jew HPLC-
MS. Jekk titwettaq HPLC-UV u tiġi suspettata interferenza, għandha ssir analiżi mill-ġdid bi 
kromatografija likwida bi prestazzjoni għolja u spettrometrija tal-massa (HPLC-MS). 

E. Għal sustanzi organiċi tal-landa l-offerent għandu jipprovdi rapport li jippreżenta r-riżultati 
tal-proċedura tal-ittestjar li ġejja. Kampjun kompost b’piż ta’ 1-2 g għandu jitħallat ma’ tal-
inqas 30 ml ta’ aġent ta’ estrazzjoni għal siegħa f’banju ultrasoniku f’temperatura ambjentali. 
L-aġent tal-estrazzjoni għandu jkun taħlita komposta kif ġej: 1750 ml metanol + 300 ml aċidu 
aċetiku + 250 ml buffer (pH 4,5). Il-buffer għandu jkun soluzzjoni ta’ 164 g ta’ aċetat tas-sodju 
f’1200 ml ta’ ilma u 165 ml ta’ aċidu aċetiku, li għandu jiġi dilwit bl-ilma sa volum ta’ 
2000 ml. Wara l-estrazzjoni l-ispeċijiet tal-landa tal-alkil jiġu derivatizzati billi tiżdied 
soluzzjoni ta’ 100 µl ta’ tetraetilborat tas-sodju fit-tetraidrofuran (THF) (200 mg/ml THF). Id-
derivattiv għandu jiġi estratt bl-n-eżan u l-kampjun għandu jiġi sottomess għat-tieni 
proċedura ta’ estrazzjoni. Iż-żewġ estratti tal-eżan għandhom jiġu kkombinati u użati iktar biex 
jiġu identifikati l-komposti organiċi tal-landa bil-kromatografija b’fażi gassuża bid-detezzjoni 
tal-massa selettiva fil-modalità SIM. 

 AC7.1: Materjali għall-ikkuttunar tal-fowm tal-latex b’emissjonijiet baxxi14 

(japplika biss għall-għamara tappizzata) 

Meta jintuża l-fowm tal-latex bħala materjal għall-ikkuttunar fit-tapizzerija tal-għamara, 
għandhom jingħataw punti jekk il-fowm jikkonforma mar-rekwiżiti għall-emissjonijiet tal-
KOV kif imniżżla hawn taħt. 

 

Sustanza Valur limitu (mg/m³) 

                                                           
14 Innota li ġew stabbiliti rekwiżiti tal-ittestjar tal-KOV għall-fowm tal-latex u l-fowms tal-poliuretan minn skemi volontarji mmexxija mill-industrija bħall-EuroLatex ECO Standard u l-istandard CertiPUR. Fiż-żmien meta nkiteb, dawn l-iskemi kienu meqjusin li jipprovdu livell ta’ 

aċċertament suffiċjenti.    



27 

1,1,1 – trikloroetan 0.2 
4-Fenilċikloeżan 0.02 
Formaldeid 0.01 
Nitrosammini* 0.001 
Stiren 0.01 
Tetrakloroetilen 0.15 
Toluwen 0.1 
Trikloretilen 0.05 
Klorur tal-vinil 0.0001 
Ċikloeżen tal-vinil 0.002 
Idrokarburi aromatiċi (total) 0.3 
KOV (total) 0.5 
* N-nitrosodimetilammina (NDMA), N-nitrosodietilammina (NDEA), N-nitrosometiletilammina 
(NMEA), N-nitrosodi-i-propilammina (NDIPA), N-nitrosodi-n-propilammina (NDPA), N-nitrosodi-
n-butilammina (NDBA), N-nitrosopirrolidinon (NPYR), N-nitrosopiperidina (NPIP), N-
nitrosomorfolina (NMOR). 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta’ konformità ma’ dan il-kriterju, appoġġjata 
b’rapport ta’ test li jippreżenta r-riżultati tal-analiżi tal-ittestjar fil-kompartiment skont 
ISO 16000-9 jew testijiet ekwivalenti.  

Il-kampjun imgeżwer għandu jinħażen f’temperatura ambjentali għal mill-inqas 24 siegħa. 
Wara dan il-perjodu l-kampjun għandu jitneħħa mill-imballaġġ u jiġi trasferit immedjatament 
fil-kompartiment tal-ittestjar. Il-kampjun għandu jitqiegħed f’kontenitur tal-kampjun, li 
jippermetti aċċess għall-arja minn kull naħa. Il-fatturi klimatiċi għandhom jiġu aġġustati skont 
l-istandard ISO 16000-9. Għal paragun tar-riżultati tat-test, ir-rata ta’ ventilazzjoni speċifika 
taż-żona (q=n/l) għandha tkun 1. Ir-rata ta’ ventilazzjoni għandha tkun bejn 0,5 u 1. It-teħid tal-
kampjuni tal-arja għandu jsir 24 ±1 siegħa wara li l-kompartiment jiġi kkargat għal siegħa bi 
skrataċċ DNPH għall-analiżi tal-formaldeid u aldeidi oħra u bit-Tenax TA għall-analiżi ta’ 
komposti organiċi volatili oħrajn. It-tul ta’ żmien għall-ikkampjunar ta’ komposti oħra jista’ 
jkun itwal, madankollu ma għandux ikun ta’ iktar minn 30 siegħa.  

L-analiżi ta’ formaldeid u aldeidi oħra għandha tikkonforma mal-istandard ISO 16000-3 jew 
testijiet ekwivalenti. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, l-analiżi ta’ komposti organiċi 
volatili oħrajn għandha tikkonforma mal-istandard ISO 16000-6.  

L-analiżi tan-nitrożammini għandha ssir permezz ta’ kromatografija b’fażi gassuża flimkien 
ma’ detettur li janalizza l-enerġija termali (GC-TEA), skont il-metodu BGI 505-23 
(preċedentement: ZH 1/120.23) jew ekwivalenti. 
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AC7.2: Materjali għall-ikkuttunar tal-fowm tal-poliuretan b’emissjonijiet baxxi 

(japplika biss għall-għamara tappizzata) 

Meta jintuża fowm tal-poliuretan bħala materjal għall-ikkuttunar fit-tapizzerija tal-għamara, 
għandhom jingħataw punti jekk il-fowm jikkonforma mar-rekwiżiti għall-emissjonijiet tal-
KOV imniżżla hawn taħt. 

 

Sustanza (Numru CAS) Valur limitu (mg/m³) 
Formaldeid (50-00-0) 0.01 
Toluwen (108-88-3) 0.1 
Stiren (100-42-5) 0.005 
Kull kompost identikabbli kklassifikat fil-kategoriji C1A 
jew C1B skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

0.005 

Somma tal-komposti kollha identifikabbli kklassifikati fil-
kategoriji C1A jew C1B skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008 

0.04 

Idrokarburi aromatiċi 0.5 
KOV (total) 0.5 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni tal-konformità ma’ dan il-kriterju, appoġġjata minn 
riżultati tat-testijiet li juru l-konformità mal-limiti dikjarati fit-Tabella 10. Il-kombinazzjoni tat-
test tal-kampjun/fil-kompartiment għandha tkun jew:  

 kampjun wieħed b’dimensjonijiet ta’ 25x20x15 cm jitqiegħed f’kompartiment tal-ittestjar ta’ 
0.5 m3 jew 

 żewġ kampjuni b’dimensjonijiet ta’ 25x20x15 cm jitqiegħdu f’kompartiment tal-ittestjar ta’ 
1.0 m3. 

Il-kampjun tal-fowm għandu jitpoġġa fil-qiegħ ta’ kompartiment tal-ittestjar tal-emissjonijiet u 
jiġi kkundizzjonat għal 3 ijiem f’temperatura ta’ 23 °C u b’umdità relattiva ta’ 50 %, fejn 
għandha tiġi applikata rata tat-tibdil tal-arja n ugwali għal 0.5 fis-siegħa u tagħbija L tal-
kompartiment ugwali għal 0.4 m²/m³ (=superfiċje totali esposta tal-kampjun b’relazzjoni mad-
dimensjonijiet tal-kompartiment mingħajr ma jiġu ssiġillati t-trufijiet u d-dahar) skont 
ISO 16000-9 u ISO 16000-11 jew testijiet ekwivalenti.  

It-teħid tal-kampjuni għandu jsir 72 ±2 siegħa wara li l-kompartiment jiġi kkargat għal siegħa 
b’Tenax TA u skrataċċ DNPH għall-analiżi ta’ KOV u ta’ formaldeid rispettivament. L-
emissjonijiet tal-KOV jinqabdu fuq tubi sorbenti Tenax TA u sussegwentement jiġu analizzati 
permezz ta’ desorbiment termali GC-MS skont l-istandard ISO 16000-6 jew testijiet 
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ekwivalenti. 

Ir-riżultati huma espressi semikwantitattivament bħala ekwivalenti ta’ toluwen. L-analiti 
individwali speċifikati kollha jiġu rapportati minn limitu ta’ konċentrazzjoni ta’ ≥ 1 μg/m³. Il-
valur totali tal-KOV huwa s-somma tal-analiti kollha b’konċentrazzjoni ta’ ≥ 1 μg/m³ u li 
jelwixxu fil-perjodu ta’ retenzjoni minn n-eżan (C6) għal n-eżadekan (C16), it-tnejn inklużi. It-
total tal-komposti kollha individwati klassifikati fil-kategoriji C1A jew C1B skont ir-
Regolament (KE) Nru 1272/2008 huwa t-total ta’ dawn is-sustanzi kollha b’konċentrazzjoni ta’ 
≥ 1 μg/m³. F’każ li r-riżultati tat-test jaqbżu l-limiti standard, jeħtieġ li ssir kwantifikazzjoni 
speċifika tas-sustanzi. Il-formaldeid jista’ jiġi ddeterminat permezz tal-ġbir ta’ arja tal-kampjun 
fuq skartoċċ DNPH u analiżi sussegwenti mill-HPLC/UV skont l-istandard ISO 16000-3 jew 
testijiet ekwivalenti. 

 AC 7.3: Materjali oħra għall-ikkuttunar tal-fowm b’emissjonijiet baxxi 

Meta jintużaw materjali għall-ikkuttunar oħra, għandhom jingħataw punti jekk jista’ jintwera li 
dawn jikkonformaw mal-limiti ta’ emissjoni tal-KOV stabbiliti f’7.1 jew f’7.2. 
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C. Akkwist ta’ servizzi għat-Tmiem tal-Ħajja tal-għamara 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 

TS1: Ġbir u użu mill-ġdid ta’ ħażna tal-għamara eżistenti 

Valutazzjoni tal-kundizzjoni tal-għamara li trid tinġabar għandha tiġi pprovduta mill-awtorità 
kontraenti (AK) fl-ITT li tista’ tiddefinixxi wkoll mira ta’ użu mill-ġdid minima li trid tintlaħaq 
(eż. 50 % tal-għamara pprovduta). Is-saqqijiet tas-sodda jenħtieġ li jiġu esklużi minn kull mira 
ta’ użu mill-ġdid minima għal raġunijiet ta’ iġjene. 

L-offerenti għandhom jiġbru l-għamara direttament minn sit speċifikat mill-awtorità kontraenti 
u jipprovdu servizz ta’ użu mill-ġdid u riċiklaġġ għall-għamara li tkun laħqet it-tmiem tal-ħajja 
operattiva tagħha.  

L-offerent għandu jipprovdi deskrizzjoni ta’ kif dawn se jestendu l-ħajja operattiva tal-għamara 
billi jipprovduha għall-użu mill-ġdid. 

Għall-oġġetti/parts tal-għamara li jitqiesu li mhumiex xierqa biex jintużaw mill-ġdid, u skont l-
għarfien tal-AK dwar faċilitajiet ta’ riċiklaġġ xierqa fir-reġjun, trid tingħażel waħda mill-
opzjonijiet li ġejjin: 

Opzjoni a. L-oġġetti/il-parts tal-għamara li ma jistgħux jerġgħu jintużaw għandhom jiġu 
żarmati fi flussi ta’ materjal differenti, mill-inqas fi plastik, metalli, tessuti u injam qabel ma 
jintbagħtu f’faċilitajiet tar-riċiklaġġ differenti15. Kull materjal li jifdal għandu jintbagħat lil 
faċilitajiet għall-irkupru tal-enerġija, kull fejn dawn ikunu disponibbli fil-livell reġjonali. 

Opzjoni b. Il-parts tal-metall minn oġġetti/parts tal-għamara li ma jistgħux jerġgħu jintużaw 
għandhom jiġu riċiklati u l-bqija tal-prodott tal-għamara għandu jintbagħat f’faċilitajiet għall-
irkupru tal-enerġija, kull fejn dawn huma disponibbli fil-livell reġjonali. 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi dettalji dwar l-arranġamenti għall-ġbir tal-għamara, kif ukoll il-
mogħdijiet għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ li se jintużaw. Dan għandu jinkludi d-dettalji tal-
partijiet kollha involuti fl-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ tal-għamara.  

TS1: Ġbir u użu mill-ġdid ta’ ħażna tal-għamara eżistenti 

Valutazzjoni tal-kundizzjoni tal-għamara li trid tinġabar għandha tiġi pprovduta mill-awtorità 
kontraenti (AK) fl-ITT li tista’ tiddefinixxi wkoll mira ta’ użu mill-ġdid minimu li trid tintlaħaq 
(eż. 50 % tal-għamara pprovduta). Is-saqqijiet tas-sodda għandhom ikunu esklużi minn kull 
mira ta’ użu mill-ġdid minima għal raġunijiet ta’ iġjene. 

L-offerenti għandhom jiġbru l-għamara direttament minn sit speċifikat mill-awtorità kontraenti 
u jipprovdu servizz ta’ użu mill-ġdid u riċiklaġġ għall-għamara li tkun laħqet it-tmiem tal-ħajja 
operattiva tagħha.  

L-offerent għandu jipprovdi deskrizzjoni ta’ kif dawn se jestendu l-ħajja operattiva tal-
għamara billi jipprovduha għall-użu mill-ġdid. 

L-oġġetti/il-parts tal-għamara li ma jistgħux jerġgħu jintużaw għandhom jiġu żarmati fi flussi 
ta’ materjal differenti, mill-inqas fi plastik, metalli, tessuti u injam qabel ma jintbagħtu 
f’faċilitajiet tar-riċiklaġġ differenti16. Kull materjal li jifdal għandu jintbagħat lil faċilitajiet 
għall-irkupru tal-enerġija, kull fejn dawn ikunu disponibbli fil-livell reġjonali. 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi dettalji dwar l-arranġamenti għall-ġbir tal-għamara, kif ukoll dwar 
il-mogħdijiet għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ li se jintużaw. Dan għandu jinkludi d-dettalji 
tal-partijiet kollha involuti fl-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ tal-għamara.  

AC1: Titjib fil-miri għall-użu mill-ġdid 

Għandhom jingħataw punti lill-offerenti li joffru livelli ogħla ta’ użu mill-ġdid minn dawk dikjarati fl-Ispeċifikazzjoni Teknika. 

Verifika: L-offerent għandu jipprovdi dettalji ta’ kif il-livell addizzjonali ta’ użu mill-ġdid se jinkiseb. 

                                                           
15 Il-faċilitajiet kollha ta’ riċiklaġġ għandhom ikunu permessi f’konformità mal-Artikolu 23 tad-Direttiva 2008/98/KE.

   

16 Ara n-nota ta’ qiegħ il-paġna 15.   
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3 SPEJJEŻ TUL IĊ-ĊIKLU TAL-ĦAJJA  
Virtwalment ma hemm l-ebda spejjeż operattivi assoċjati mal-prodotti tal-għamara inklużi fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-APE tal-UE. Bħala konsegwenza, l-influwenza l-aktar importanti fuq l-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-
ħajja huwa t-tul ta’ ħajja tal-prodott tal-għamara. L-għażla ta’ materjali durabbli u reżistenti hija importanti iżda 
forsi huwa iktar importanti li l-partijiet u l-materjali komponenti jkunu kombinati flimkien biex jifformaw 
prodott robust li jista’ jissewwa jew jiġi restawrat faċilment. L-aħjar mod biex jiġi żgurat prodott bħal dan huwa 
li tkun meħtieġa l-konformità mal-istandards tekniċi EN rilevanti u li tkun inkluża garanzija minima. Minħabba 
r-riskju u r-responsabbiltà miżjuda, il-garanziji estiżi ħafna drabi huma assoċjati ma’ żidiet fil-prezzijiet. L-
attraenza jew le tal-garanzija estiża se tiddependi fuq in-natura tal-prodott stess u għalxiex jintuża, jiġifieri 
partijiet li jiċċaqalqu, l-użu fuq barra eċċ.   

Skont Bartlett17, it-tul ta’ ħajjja tipiku tal-għamara għall-uffiċċju fir-Renju Unit huwa ta’ bejn 9 u 12-il sena, 
minkejja l-fatt li l-għamara ħafna drabi hija ddisinjata b’tulijiet ta’ ħajja funzjonali ferm itwal. It-Tmiem tal-
Ħajja (EoL) prematur tal-għamara għall-uffiċċju huwa determinat minn deċiżjonijiet korporattivi biex jiġu 
dekorati mill-ġdid jew rilokati l-uffiċċji, u għaldaqstant tintrema għamara perfettament funzjonali minħabba 
raġunijiet estetiċi. B’mod ġenerali, il-ħtieġa għal ħażna ta’ għamara ġdida f’organizzazzjoni ġdida tista’ tkun 
minħabba:  

• Bini/persunal ġdid jew l-espansjoni tal-bini eżistenti,  

• Għamara antika li mhijiex adegwata wara r-restawr ta’ bini pubbliku eżistenti (pereżempju minħabba 
kulur, daqs jew forma ħażina),  

• Għamara antika li me tissewwiex (għamara bil-ħsara li ma tibqax sigura u/jew taħdem sew). 

Rigward l-aħħar żewġ sitwazzjonijiet, jista’ jkun possibbli li l-għamara eżistenti tiġi restawrata minflok jinxtraw 
prodotti kompletament ġodda. Reċentement (Ġunju 2014), il-gvern tar-Renju Unit ippubblika l-aħħar verżjoni 
tad-dokument ta’ gwida tiegħu għall-akkwist tal-għamara. Evidenza aneddottali tiddikjara li r-restawr ta’ 
għamara eżistenti joħloq iffrankar ekonomiku ċar u sostanzjali meta mqabbel max-xiri ta’ għamara ġdida 
ekwivalenti. Huwa diffiċli li ssib data konkreta dwar l-iffrankar tal-ispejjeż reali assoċjat mal-għażla li l-
għamara tiġi restawrata. Walsh18 jistma ffrankar ta’ bejn 25 u 50 % u l-gvern tar-Renju Unit ippubblika d-data li 
ġejja bħala gwida indikattiva: 

Tabella 1. Stima tal-prezzijiet ta’ unità medji għall-oġġetti tal-għamara bħala ġodda, użati mill-ġdid jew 
restawrati19 

 Skrivaniji (₤) Siġġijiet (₤) Xkaffar (₤) Pedestall (₤) 

Prezz bl-imnut rakkomandat għall-oġġett ġdid 209 122 100 107 
Prezz bl-imnut rakkomandat għall-oġġett użat 
mill-ġdid (indikatur)  

105 86 50 53 

Prezz bl-imnut rakkomandat għall-oġġett 
restawrat (indikatur) 

84 49 40 43 

Is-swieq għal għamara għall-uffiċċju użata ta’ kwalità tajba ġeneralment jinvolvu kummerċjanti u rkantaturi20 
filwaqt li l-organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ huma involuti sew fl-għamara użata ta’ kwalità aktar 
baxxa. L-ebda wieħed minn dawn it-tip ta’ fornituri ma huma stabbiliti biżżejjed biex iwieġbu għal stediniet 
għall-preżentazzjoni tal-offerti.   

                                                           
17    Bartlett, 2009. “Reuse of office furniture – incorporation into the 'Quick Wins' criteria: A study of the market potential 
for reused and remanufactured office furniture in the UK”.  
18 

Walsh, 2011. “Public procurement of remanufactured products. An examination of the potential for increasing the use of 
remanufactured products by local authorities in the North East of England”. Ara: www.remanufacturing .org.uk 

   
19 

Valutazzjoni tal-impatt tal-istandards tax-xiri tal-Gvern tar-Renju Unit: aċċessata fuq: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/341462/Furniture_GBS_impact_assessment_
1407.pdf  

20 
Kelday, 2009. “An assessment of the remanufacture of office furniture in the UK. Centre for Remanufacturing and 

Reuse”. Ara: www.remanufacturing.org
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Fuq il-bażi tal-ispejjeż ta’ gwida indikattivi ta’ hawn fuq, huwa ċar li jista’ jinkiseb iffrankar tal-ispejjeż sa 
50 %. L-ikbar ostakolu għat-tkabbir fis-settur tar-restawr tal-għamara fl-UE jidher li huwa n-nuqqas ta’ 
domanda mis-suq. Wieħed irid jiftakar li r-restawr tal-għamara huwa l-aktar attraenti għal prodotti tal-għamara 
ta’ kwalità għolja u għaljin, bħal għamara għall-uffiċċju professjonali, u li għalkemm il-kompiti ta’ restawr 
sempliċi jistgħu jitwettqu fuq il-post minn speċjalisti; kompiti oħra jistgħu jeħtieġu t-trasport tal-għamara lejn 
ħanut tax-xogħol.  
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APPENDIĊI I. Rekwiżiti ta’ durabbiltà għall-materjali tal-ġilda, tad-drapp tessili u tad-drapp miksi  
Ir-rekwiżiti għal materjali għat-tapizzerija ta’ kwalità fiżika tajba fl-għamara huma definiti fit-Tabelli 2, 3 u 4 hawn taħt. 

Tabella 2. Ir-rekwiżiti fiżiċi tal-materjali tal-ġilda fit-tapizzerija tal-għamara (meħudin mit-Tabelli 1 u 2 f’EN 13336) 

Karatteristiċi 
fundamentali 

Metodu tal-ittestjar 
Valuri rakkomandati 

Nubuck, Swejd u Anilina* Semianilina* 
Miksija, pigmentata u 

oħrajn* 

pH u ∆pH EN ISO 4045 ≥ 3.5 (jekk il-pH ikun ta’ ≤ 4.0, ∆pH għandu jkun ta’ ≤ 0.7 

Saħħa ta’ tiċrita, valur 
medju 

EN ISO 3377-1 > 20 N 

Iż-żamma tal-kulur 
mal-għarik ’l hawn u 

’l hinn 

EN ISO 11640. 
Massa totali tas-saba’ 1000 g. 

 
Soluzzjoni alkalina tal-għaraq 
kif definita f’EN ISO 11641. 

Aspetti li għandhom jiġu 
evalwati 

Tibdil fil-kulur tal-ġilda u titbigħ b’feltru Tibdil fil-kulur tal-ġilda u titbigħ b’feltru L-ebda ħsara lill-finitura 

bl-użu ta’ feltru xott 50 ċiklu, ≥ 3 fl-iskala ta’ griż 500 ċiklu, ≥ 4 fl-iskala ta’ griż 

bl-użu ta’ feltru niedi 20 ċiklu, ≥ 3 fl-iskala ta’ griż 80 ċiklu, ≥ 3/4 fl-iskala ta’ griż 250 ċiklu, ≥ 3/4 fl-iskala ta’ griż 

bl-użu ta’ feltru mxarrab 
b’għaraq artifiċjali 

20 ċiklu, ≥ 3 fl-iskala ta’ griż 50 ċiklu, ≥ 3/4 fl-iskala ta’ griż 80 ċiklu, ≥ 3/4 fl-iskala ta’ griż 

Iż-żamma tal-kulur 
f’dawl artifiċjali 

EN ISO105-B02 (metodu 3) ≥ 3 fl-iskala ta’ blu ≥ 4 fl-iskala ta’ blu ≥ 5 fl-iskala ta’ blu 

Adeżjoni tal-finitura 
xotta 

EN ISO 11644 -- ≥ 2N / 10 mm 

Reżistenza għal liwi 
fuq ix-xott 

EN ISO 5402-1 
Għall-ġilda anilina b’finitura mhux 

pigmentata biss, 20 000ċiklu (l-ebda xquq ta’ 
ħsara fil-finitura) 

50 000 ċiklu (l-ebda xquq ta’ ħsara fil-
finitura) 

50 000 ċiklu (l-ebda xquq ta’ 
ħsara fil-finitura) 

Iż-żamma tal-kulur 
fil-preżenza ta’ tbajja’ 

tal-ilma 
EN ISO15700 ≥ 3 fl-iskala ta’ griż (l-ebda nefħa permanenti) 

Reżistenza tal-finitura 
għal xquq 

f’temperatura kiesħa 
EN ISO 17233 -- -15 °C (l-ebda xquq fil-finitura) 

Reżistenza għan-nar EN 1021 jew standards nazzjonali rilevanti Għadda 

*Id-definizzjonijiet ta’ dawn it-tipi ta’ ġilda huma skont EN 15987
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Tabella 3. Rekwiżiti fiżiċi għall-materjali ta’ kisi ta’ drapp tessili f’tapizzerija tal-għamara. 

Fattur tat-test Metodu 
Kisi li jinqala’ u li 

jinħasel 
Kisi li ma jinqalax 

u li jinħasel 

Bidliet dimensjonali 
matul il-ħasil u t-tnixxif 

Ħasil domestiku: ISO 6330 + 
EN ISO 5077 (tliet ħasliet fit-

temperaturi indikati fuq il-prodott u 
tnixxif bit-tumble dryer wara kull ċiklu 

ta’ ħasil) 
Ħasil kummerċjali: ISO 15797 + 

EN ISO 5077 (f’minimu ta’ 75 °C) 

+/- 3.0 % għad-drappijiet 
minsuġa 

+/- 6.0 % għad-drappijiet 
mhux minsuġa 

Mhux applikabbli 

Iż-żamma tal-kulur fil-
ħasil 

Ħasil domestiku: ISO 105-C06 
Ħasil kummerċjali: ISO 15797 +         

ISO 105-C06 (f’minimu ta’ 75 °C) 

≥ livell 3-4 għat-tibdil fil-
kulur 

≥ livell 3-4 għat-tbajja’ 
Mhux applikabbli 

Iż-żamma tal-kulur fit-
tagħrik fl-imxarrab* 

ISO 105 X12 ≥ livell 2-3 ≥ livell 2-3 

Iż-żamma tal-kulur fit-
tagħrik fin-niexef* 

ISO 105 X12 ≥ livell 4 ≥ livell 4 

Iż-żamma tal-kulur fid-
dawl 

ISO 105 B02 ≥ livell 5** ≥ livell 5** 

Reżistenza tad-drapp 
għall-brim 

Prodotti maħduma bil-labar u mhux 
minsuġa: ISO 12945-1 

Drappijiet minsuġa: ISO 12945-2 

ISO 12945-1 riżultat >3 
ISO 12945-2 riżultat >3 

ISO 12945-1 riżultat 
>3 

ISO 12945-2 riżultat 
>3 

* Mhux applikabbli għall-prodotti bojod jew għall-prodotti li la huma kuluriti u lanqas stampati. 

**Madankollu huwa permess livell ta’ 4 meta d-drappijiet li jiksu l-għamara jkollhom kemm kulur ċar (qawwa standard 
≤ 1/12) kif ukoll ikunu magħmula minn iktar minn 20 % suf jew fibri oħra tal-keratin, jew iktar minn 20 % għażel jew fibri 
tat-tilju.  

† Għal gwida ulterjuri dwar il-klassijiet u l-limiti ta’ prestazzjoni, l-akkwirenti jistgħu jirreferu għal EN 14465.  

 

 

 

 

Tabella 4. Rekwiżiti fiżiċi għall-materjali li jintużaw għall-kisi ta’ drappijiet miksija f’tapizzerija tal-
għamara. 

Proprjetà Metodu Rekwiżit 
Saħħa tensili  ISO 1421 CH ≥ 35daN u TR ≥ 20daN 
Reżistenza għat-tiċrit tal-film u l-folji tal-plastik bil-metodu tat-
tiċrit tal-qliezet (trouser tear method) 

ISO 13937/2 CH ≥ 2,5daN u TR ≥ 2daN 

Iż-żamma tal-kulur wara esponiment għal kundizzjonijiet 
artifiċjali tat-temp – it-test tal-lampa bl-ark tal-ksenon 

EN ISO 105-B02 
Użu intern ≥ 6; 
Użu estern ≥ 7 

Tessuti – reżistenza għall-brix bil-metodu Martindale ISO 54702 ≥ 75,000 
Determinazzjoni tal-adeżjoni tal-kisi EN 2411 CH ≥ 1,5daN u TR ≥ 1,5daN 

Fejn: daN = deca Newtons, CH = Medd u TR = Tagħma 
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APPENDIĊI II. Arilammini ristretti fil-materjali tal-ġilda, tessili u tad-
drapp miksi 
Hawnhekk huma inklużi s-sustanzi elenkati fl-Entrata 43 tal-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 
li l-preżenza tagħhom għandha tiġi ttestjata fi kwalunkwe ġilda kulurita (bl-użu tal-istandard EN ISO 17234) 
jew tessuti (bl-użu tal-istandards EN ISO 14362-1 u 14362-3). 

 

Tabella 5. Arilammini karċinoġeniċi li għandhom jiġu ttestjati fit-tessuti jew fil-ġilda. 

Arilammina  Numru CAS  Arilammina  Numru CAS  
4-amminodifenil  92-67-1  3,3′-dimetil-4,4′-

diamminodifenilmetan  
838-88-0  

Benżidina  92-87-5  4,4′-ossidianilina  101-80-4  

4-kloro-o-toluidina  95-69-2  4,4′-tijodianilina  139-65-1  

2-naftilammina  91-59-8  o-toluidina  95-53-4  

o-ammino-ażotoluwen  97-56-3  2,4-diamminotoluwen  95-80-7  

2-ammino-4-nitrotoluwen  99-55-8  2,4,5-trimetilanilina  137-17-7  

4-kloroanilina  106-47-8  4-amminoażobenżen  60-09-3  

2,4-diamminoanisol  615-05-4  o-anisidina  90-04-0  

4,4’-diamminodifenilmetan  101-77-9  p-kresidina  120-71-8  

3,3’-diklorobenżidina  91-94-1  3,3’-dimetilbenżidina  119-93-7  

3,3’-dimetossibenżidina  119-90-4  4,4’-metilen-bis-(2-kloro-
anilina)  

101-14-4  

Għadd ta’ komposti oħra tal-koloranti, għalkemm mhumiex direttament ristretti bl-Entrata 43 tal-Anness XVII 
tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, huma magħrufa li jinferqu waqt l-ipproċessar biex jiffurmaw uħud mis-
sustanzi pprojbiti elenkati fit-Tabella 5 ta’ hawn fuq. Sabiex titnaqqas ħafna l-inċertezza dwar il-konformità 
mal-limitu stabbilit ta’ 30 mg/kg għas-sustanzi elenkati fit-Tabella 5, il-manifatturi huma mħeġġa, iżda mhux 
obbligati, li jevitaw l-użu tal-koloranti elenkati fit-Tabella 6. 

 

Tabella 6. Lista indikattiva ta’ koloranti li jistgħu jinferqu biex jiffurmaw arilammini karċinoġeni 

Koloranti mifruxa Koloranti bażiċi 
Disperse Orange 60 Disperse Yellow 7 Basic Brown 4 Basic Red 114 
Disperse Orange 149 Disperse Yellow 23 Basic Red 42 Basic Yellow 82 

Disperse Red 151 Disperse Yellow 56 Basic Red 76 Basic Yellow 103 
Disperse Red 221 Disperse Yellow 218 Basic Red 111  

Koloranti aċidużi 
CI Acid Black 29 CI Acid Red 4 CI Acid Red 85 CI Acid Red 148 
CI Acid Black 94 CI Acid Red 5 CI Acid Red 104 CI Acid Red 150 

CI Acid Black 131 CI Acid Red 8 CI Acid Red 114 CI Acid Red 158 
CI Acid Black 132 CI Acid Red 24 CI Acid Red 115 CI Acid Red 167 
CI Acid Black 209 CI Acid Red 26 CI Acid Red 116 CI Acid Red 170 
CI Acid Black 232 CI Acid Red 26:1 CI Acid Red 119:1 CI Acid Red 264 
CI Acid Brown 415 CI Acid Red 26:2 CI Acid Red 128 CI Acid Red 265 
CI Acid Orange 17 CI Acid Red 35 CI Acid Red 115 CI Acid Red 420 
CI Acid Orange 24 CI Acid Red 48 CI Acid Red 128 CI Acid Violet 12 
CI Acid Orange 45 CI Acid Red 73 CI Acid Red 135  

Koloranti diretti 
Direct Black 4 Direct Blue 192 Direct Brown 223 Direct Red 28 

Direct Black 29 Direct Blue 201 Direct Green 1 Direct Red 37 
Direct Black 38 Direct Blue 215 Direct Green 6 Direct Red 39 
Direct Black 154 Direct Blue 295 Direct Green 8 Direct Red 44 

Direct Blue 1 Direct Blue 306 Direct Green 8.1 Direct Red 46 
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Direct Blue 2 Direct Brown 1 Direct Green 85 Direct Red 62 
Direct Blue 3 Direct Brown 1:2 Direct Orange 1 Direct Red 67 
Direct Blue 6 Direct Brown 2 Direct Orange 6 Direct Red 72 
Direct Blue 8 Basic Brown 4 Direct Orange 7 Direct Red 126 
Direct Blue 9 Direct Brown 6 Direct Orange 8 Direct Red 168 

Direct Blue 10 Direct Brown 25 Direct Orange 10 Direct Red 216 
Direct Blue 14 Direct Brown 27 Direct Orange 108 Direct Red 264 
Direct Blue 15 Direct Brown 31 Direct Red 1 Direct Violet 1 
Direct Blue 21 Direct Brown 33 Direct Red 2 Direct Violet 4 
Direct Blue 22 Direct Brown 51 Direct Red 7 Direct Violet 12 
Direct Blue 25 Direct Brown 59 Direct Red 10 Direct Violet 13 
Direct Blue 35 Direct Brown 74 Direct Red 13 Direct Violet 14 
Direct Blue 76 Direct Brown 79 Direct Red 17 Direct Violet 21 

Direct Blue 116 Direct Brown 95 Direct Red 21 Direct Violet 22 
Direct Blue 151 Direct Brown 101 Direct Red 24 Direct Yellow 1 
Direct Blue 160 Direct Brown 154 Direct Red 26 Direct Yellow 24 
Direct Blue 173 Direct Brown 222 Direct Red 22 Direct Yellow 48 
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APPENDIĊI III. Materjali għall-ikkuttunar b’residwu kimiku baxx 
Il-konċentrazzjonijiet tas-sustanzi elenkati hawn taħt fil-fowm tal-latex ma għandhomx jaqbżu l-valuri limitu 
murija fit-Tabella 7. 

Tabella 7. Sustanzi ristretti f’fowm tal-latex użati f’materjali għall-ikkuttunar ta’ tapizzerija tal-għamara 

Grupp ta’ sustanzi Sustanza 
Valur limitu 

(ppm) 
Kundizzjonijiet ta’ 

valutazzjoni u verifika 

Klorofenoli 
fenoli mono- u di-klorinati (imluħa u 

esteri) 
1 A 

Klorofenoli oħra 0.1 A 

Metall tqil 

As (Arseniku) 0.5 B 
Cd (Kadmju) 0.1 B 
Co (Kobalt) 0.5 B 

Cr (Kromu), total 1 B 
Cu (Ram) 2 B 

Hg (Merkurju) 0.02 B 
Ni (Nikil) 1 B 
Pb (Ċomb) 0.5 B 

Pestiċidi (għandhom jiġu 
ttestjati biss għal fowm 

kompost minn latex naturali 
b’piż ta’ mill-inqas 20 %).  

Aldrin 0.04 C 
o,p-DDE 0.04 C 
p,p-DDE 0.04 C 
o,p-DDD 0.04 C 
p,p-DDD 0.04 C 
o,p-DDT 0.04 C 
p,p-DDT 0.04 C 
Diażinon 0.04 C 

Diklorfentijon 0.04 C 
Diklorvos 0.04 C 
Dieldrina 0.04 C 
Endrina 0.04 C 

Ettakloru 0.04 C 
Ettaklorepossidu 0.04 C 
Eżaklorobenżen 0.04 C 

Eżakloroċikloeżan 0.04 C 
α-Eżakloroċikloeżan 0.04 C 
β-Eżakloroċikloeżan 0.04 C 

γ-Eżakloroċikloeżan (Lindan) 0.04 C 
δ-Eżakloroċikloeżan 0.04 C 

Malatijon 0.04 C 
Metossikloru 0.04 C 

Mireks 0.04 C 
Paratijon-etil 0.04 C 

Paratijon-metil 0.04 C 

Sustanzi speċifiċi oħra li 
huma ristretti 

Butadjen 1 D 

 

 

 

 

 

 

Il-konċentrazzjonijiet tas-sustanzi u tat-taħlitiet elenkati hawn taħt fil-fowm tal-PUR ma għandhomx jaqbżu l-
valuri limitu murija fit-Tabella 8. 
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Tabella 8. Lista ta’ sustanzi ristretti f’PUR 

Grupp ta’ 
sustanzi 

Sustanza (akronimu, numru CAS, simbolu tal-
element) 

Valur limitu Metodu 

Metalli Tqal 

As (Arseniku) 0.2 ppm B 
Cd (Kadmju) 0.1 ppm B 
Co (Kobalt) 0.5 ppm B 

Cr (Kromu), total 1.0 ppm B 
Cr VI (Kromu VI) 0.01 ppm B 

Cu (Ram) 2.0 ppm B 
Hg (Merkurju) 0.02 ppm B 

Ni (Nikil) 1.0 ppm B 
Pb (Ċomb) 0.2 ppm B 

Sb (Antimonju) 0.5 ppm B 
Se (Selenju) 0.5 ppm B 

Plastifikanti 

Dibutilftalat (DBP, 84-74-2)* 0.01 % w/w (is-somma tas-
6 ftalati kollha f’għamara għal 

tfal taħt it-3 snin) 
*0.01 % w/w (is-somma ta’ 
4 ftalati fil-prodotti l-oħra 

kollha tal-għamara) 

Z 

Di-n-ottilftalat (DNOP, 117-84-0)* 
Di (2-etileżil)-ftalat (DEHP, 117-81-7)* 

Butilbenżilftalat (BBP, 85-68-7)* 
Di-iso-deċilftalat (DIDP, 26761-40-0) 
Di-iso-nonilftalat (DINP, 28553-12-0) 

Ftalati tal-lista tas-sustanzi kandidati tal-ECHA** Mhux miżjuda intenzjonalmenti A 

TDA u MDA 
2,4 Toluwendiammina (2,4-TDA, 95-80-7) 5.0 ppm D 

4,4’-Diamminodifenilmetan 
(4,4'-MDA, 101-77-9) 

5.0 ppm D 

Sustanzi organiċi 
tal-landa 

Tributiltin (TBT) 50 ppb E 
Dibutiltin (DBT) 100 ppb E 

Monobutiltin (MBT) 100 ppb E 
Tetrabutiltin (TeBT) - - 
Monottiltin (MOT) - - 

Diottiltin (DOT) - - 
Triċikloeżiltin (TcyT) - - 

Trifeniltin (TPhT) - - 
Total 500 ppb E 

Sustanzi speċifiċi 
oħra li huma 

ristretti 

Idrokarburi klorinati: (1,1,2,2-Tetrakloroetan, 
Pentakloroetan, 1,1,2-Trikloroetan, 1,1-Dikloroetilen) 

Mhux miżjuda intenzjonalment A 

Fenoli klorinati (PCP, TeCP, 87-86-5) Mhux miżjuda intenzjonalment A 
Eżakloroċikloeżan (58-89-9) Mhux miżjud intenzjonalment A 

Monometildibromu–Difenilmetan (99688-47-8) Mhux miżjud intenzjonalment A 
Monometildikloro-Difenilmetan (81161-70-8) Mhux miżjud intenzjonalment A 

Nitriti Mhux miżjuda intenzjonalment A 
Bifenili Polibromurati (PBB, 59536-65-1) Mhux miżjuda intenzjonalment A 

Etere tal-Pentabromodifenil (PeBDE, 32534-81-9) Mhux miżjud intenzjonalment A 
Etere tal-Ottabromodifenil (OBDE, 32536-52-0) Mhux miżjud intenzjonalment A 

Bifenili Poliklorinati (PCB, 1336-36-3) Mhux miżjuda intenzjonalment A 
Terfenili Poliklorinati (PCT, 61788-33-8) Mhux miżjuda intenzjonalment A 

Tris(2,3-dibromopropil) fosfat (TRIS, 126-72-7) Mhux miżjud intenzjonalment A 
Trimetilfosfat (512-56-1) Mhux miżjud intenzjonalment A 

Tris-(ażiridinil)-fosfinossidu (TEPA, 545-55-1) Mhux miżjud intenzjonalment A 
Tris(2-kloroetil)-fosfat (TCEP, 115-96-8) Mhux miżjud intenzjonalment A 

Metilfosfonat tad-dimetil (DMMP, 756-79-6) Mhux miżjud intenzjonalment A 

** B’referenza għall-aħħar verżjoni tal-Lista tas-sustanzi kandidati tal-ECHA fiż-żmien tal-applikazzjoni. 

1 “Għal dan il-fini sustanzi mhux miżjuda intenzjonalment tfisser komposti kimiċi li huma preżenti f’materjal iżda li ma 
ġewx miżjuda għal raġuni teknika matul il-proċess tal-produzzjoni.” 



39 

.



40 

APPENDIĊI IV. Lista ta’ standards EN rilevanti dwar l-adegwatezza 
għall-użu 

Tabella 9. Lista indikattiva ta’ standards EN tal-għamara (elaborati mill-Kumitat Tekniku CEN/TC 207 
“Għamara”). 

Standard Titlu 
Għamara tappizzata 

EN 1021-1 Għamara - Valutazzjoni tal-fjammabbiltà tal-għamara miksija - Parti 1: Sors ta’ tqabbid sigarett li jaqbad 

EN 1021-2 
Għamara - Valutazzjoni tal-fjammabbiltà tal-għamara miksija - Parti 2: Sors ta’ tqabbid ekwivalenti tal-
fjamma ta’ sulfarina 

Nota: F’każ li jkun hemm leġiżlazzjoni nazzjonali jew standards obbligatorji, li jeħtieġu li l-għamara tissodisfa livell speċifiku ta’ 
fjammabbiltà, l-awtorità pubblika trid tqis dan meta tikteb id-dokumenti tal-offerta. Jekk ma jeżistu l-ebda regoli/standards vinkolanti, l-
awtorità pubblika mhix obbligata taderixxi ma’ kwalunkwe standard volontarju speċifiku.  Fil-każ tal-istandards imniżżla hawn fuq, 

EN 1021-2 jeħtieġ livell aktar baxx ta’ fjammabbiltà minn EN 1021-1. Dan jista’ jwassal għall-użu ta’ kimiċi ritardanti tal-fjammi li 

jista’ jkollhom effetti negattivi għall-ambjent, is-saħħa, id-durabbiltà u l-kwalità tal-prodotti, u dan jista’ jwassal għal żidiet fl-ispejjeż. L-
awtorità pubblika għalhekk għandha tikkunsidra, skont l-użu maħsub u l-pożizzjoni tal-prodotti tal-għamara, liema livelli ta’ fjammabbiltà 
teħtieġ titlob. 

Għamara għall-uffiċċju 
EN 527-1 Għamara għall-uffiċċju - Imwejjed u skrivaniji għall-uffiċċju - Parti 1: Dimensjonijiet 
EN 527-2 Għamara għall-uffiċċju - Imwejjed u skrivaniji għall-uffiċċju - Parti 2: Rekwiżiti ta’ sikurezza mekkanika 
EN 1023-2 Għamara għall-uffiċċju - Skrins - Parti 2: Rekwiżiti ta’ sikurezza mekkanika 

EN 1335-1 
Għamara għall-uffiċċju - Siġġu għall-uffiċċju - Parti 1: Dimensjonijiet - Determinazzjoni tad-
dimensjonijiet 

EN 1335-2 Għamara għall-uffiċċju - Siġġu għall-uffiċċju - Parti 2: Rekwiżiti ta’ sikurezza 
EN 14073-2 Għamara għall-uffiċċju - Għamara għall-ħżin - Parti 2: Rekwiżiti ta’ sikurezza 

EN 14074 
 

Għamara għall-uffiċċju - Imwejjed u skrivaniji u għamara għall-ħżin - Metodi ta’ ttestjar għad-
determinazzjoni tas-saħħa u tad-durabbiltà ta’ partijiet li jiċċaqalqu. (wara l-ittestjar, il-komponenti ma 
għandux ikollhom ħsara u jibqgħu xorta jaħdmu kif suppost). 

Għamara ta’ barra 

EN 581-1 
Għamara ta’ barra - Postijiet fejn wieħed joqgħod bilqiegħda u mwejjed għall-ikkampjar, għall-użu 
domestiku u kuntrattwali - Parti 1: Rekwiżiti dwar is-sikurezza ġenerali 

EN 581-2 
 

Għamara ta’ barra - Postijiet fejn wieħed joqgħod bilqiegħda u mwejjed għall-ikkampjar, għall-użu 
domestiku u kuntrattwali - Parti 2: Rekwiżiti dwar is-sikurezza mekkanika u metodi ta’ ttestjar għall-postijiet 
fejn wieħed joqgħod bilqiegħda 

EN 581-3 
Għamara ta’ barra - Postijiet fejn wieħed joqgħod bilqiegħda u mwejjed għall-ikkampjar, għall-użu 
domestiku u kuntrattwali - Parti 3: Rekwiżiti dwar is-sikurezza mekkanika u metodi ta’ ttestjar għall-
imwejjed 

Għamara fejn wieħed joqgħod bilqiegħda 
EN 1022 Għamara domestika - Postijiet fejn wieħed joqgħod bilqiegħda - Determinazzjoni ta’ stabbiltà 

EN 12520 
Għamara - Saħħa, durabbiltà u sikurezza - Rekwiżiti għal għamara domestika fejn wieħed joqgħod 
bilqiegħda 

EN 12727 
Għamara - Għamara kklassifikata ta’ fejn wieħed joqgħod bilqiegħda - Metodi ta’ ttestjar u rekwiżiti għas-
saħħa u għad-durabbiltà 

EN 13759 
Għamara - Mekkaniżmi ta’ tħaddim għall-għamara fejn wieħed joqgħod bilqiegħda u għal sufani li jistgħu 
jiġu konvertiti f’sodod - Metodi ta’ ttestjar 

EN 14703 
Għamara - Rabtiet għal għamara mhux domestika fejn wieħed joqgħod bilqiegħda li tkun marbuta flimkien 
f’ringiela - Rekwiżiti dwar is-saħħa u metodi ta’ ttestjar 

EN 16139 
Għamara - Saħħa, durabbiltà u sikurezza - Rekwiżiti għal għamara mhux domestika fejn wieħed joqgħod 
bilqiegħda 

Imwejjed 
EN 12521 Għamara - Saħħa, durabbiltà u sikurezza - Rekwiżiti għal imwejjed domestiċi 
EN 15372 Għamara - Saħħa, durabbiltà u sikurezza - Rekwiżiti għal imwejjed mhux domestiċi 

Għamara tal-kċina 
EN 1116 Għamara tal-kċina - Daqsijiet koordinati għal għamara tal-kċina u għal apparati tal-kċina 
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EN 14749 Unitajiet tal-ħżin u uċuħ domestiċi u tal-kċina - Rekwiżiti ta’ sikurezza u metodi ta’ ttestjar 

Sodod 

EN 597-1 
Għamara - Valutazzjoni tal-fjammabbiltà ta’ saqqijiet u bażijiet tas-sodda miksija - Parti 1: Sors ta’ tqabbid: 
Sigarett li jaqbad 

EN 597-2 
Għamara - Valutazzjoni tal-fjammabbiltà ta’ saqqijiet u bażijiet tas-sodda miksija - Parti 2: Sors ta’ tqabbid: 
Ekwivalenti ta’ fjamma ta’ sulfarina 

 
Nota: Rigward il-fjammabbiltà, jekk jogħġbok irreferi għall-kummenti dwar “Għamara tappizzata” u l-
istandards EN 1021 hawn fuq 

EN 716-1 Għamara - Sodod tat-tfal u sodod tat-tfal li jingħalqu għall-użu domestiku - Parti 1: Rekwiżiti ta’ sikurezza 
EN 747-1 Għamara - Bunk beds u sodod għoljin - Parti 1: Rekwiżiti ta’ sikurezza, saħħa u durabbiltà 
EN 1725 Għamara domestika - Sodod u saqqijiet - Rekwiżiti ta’ sikurezza u metodi ta’ ttestjar 

EN 1957 
Għamara - Sodod u saqqijiet - Metodi ta’ ttestjar għad-determinazzjoni tal-karatteristiċi funzjonali u l-kriterji 
ta’ valutazzjoni 

EN 12227 Playpens għall-użu domestiku - Rekwiżiti ta’ sikurezza u metodi ta’ ttestjar 

Għamara tal-ħżin 
EN 16121 Għamara mhux domestika tal-ħżin - Rekwiżiti għas-sikurezza, għas-saħħa, għad-durabbiltà u għall-istabbiltà 

Tipi oħra ta’ għamara 
EN 1729-1 Għamara - Siġġijiet u mwejjed għal istituzzjonijiet edukattivi - Parti 1: Dimensjonijiet funzjonali 

EN 1729-2 
Għamara - Siġġijiet u mwejjed għal istituzzjonijiet edukattivi - Parti 2: Rekwiżiti ta’ sikurezza u metodi ta’ 
ttestjar 

EN 13150 Bankijiet tax-xogħol għal-laboratorji - Dimensjonijiet, rekwiżiti ta’ sikurezza u metodi ta’ ttestjar 

EN 14434 
Bords għall-kitba għal istituzzjonijiet edukattivi - Rekwiżiti ergonomiċi, tekniċi u ta’ sikurezza u l-metodi ta’ 
ttestjar tagħhom 
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APPENDIĊI V: Lista ta’ taqsiriet użati fl-iskema tal-immarkar tal-plastik 
tal-ISO 1043 

 

Tabella 10: ISO 1043-1 simboli għal polimeri omopolimeriċi 

Simbolu Materjal Simbolu Materjal 
Simbolu Materjal 

CMC Karbossimetilċelluloża POM Poli(ossimetilen); Poliformaldeid PEEKK Polieteretereketonketon 
CA Aċetat taċ-ċelluloża PPE Poli(fenilenetere) PEEST Ester tal-poliester 

CAB Butirat tal-aċetat taċ-ċelluloża PPS Poli(fenilensulfur) PEEK Polieteretereketon 
CAP Propjonat tal-aċetat taċ-ċelluloża PPSU Poli(fenilenesulfon) PEI Polietereimid 
CN Nitrat taċ-ċelluloża PVAC Poli(vinilaċetat) PEK Polietereketon 
CP Propjonat taċ-ċelluloża PVAL Poli(alkoħol tal-vinil) PEKEKK Polietereketonetereketonketon 

CTA Triaċetat taċ-ċelluloża PVB Poli(butiral tal-vinil) PEKK Polietereketonketon 
CF Kresol-formaldeid PVK Poli(karbażol tal-vinil) PES Polieteresulfon 
EP Epossidu; Epossi PVC Poli(klorur tal-vinil) PEUR Polietereuratan 
EC Etilċelluloża PVF Poli(fluworur tal-vinil) PE Polietilen 
FF Furan-formaldeid PVFM Poli(formal tal-vinil) PI Poliimid 

PS-HI 
Polistiren modifikat b’impatt 
għoli PVDF Poli(fluworur tal-viniliden) PIB Poliisobutilen 

MF Melamina-formaldeid PVP Poli(pirrolidon tal-vinil) PIR Poliisoċjanurat 
MC Metilċelluloża PVDC Poli(klorur tal-viniliden) PMI Polimetaċilimid 
PFA Perfluworoalkosslalkanpolimer PMS Poli-(α-metilstiren) PP Polipropilen 
PF Fenol-formaldeid PAN Poliakrilonitril PS Polisterin 
PBAK Poli(butilakrilat) PAEK Poliaċietereketon PSU Polisulfon 
PBT Poli(butilenetereftalat) PA Poliammid PTFE Politetrafluworouetilen 
PDAP Poli(ftalat tad-diallil) PAI Poliammidimid PUR Poliuretan 
PEOX Poli(etileneossidu) PB Polibuten SI Silikon 
PET Poli(etilenetereftalat) PC Polikarbonat UP Poliester mhux saturat 
PMMA Poli(metilmetakrilat) PCTFE Poliklorotrifluworoetilen UF Urea-formaldeid 
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Tabella 11: ISO 1043-1 simboli għal materjali kopolimeriċi 

Simbolu Materjal Simbolu Materjal 
ABAK Akrilonitril-butadjen-akrilat PEBA Poli(etereblokammid) 
ABS Akrilonitril-butadjen-stiren PESTUR Poliesteruretan 

ACS Akrilonitril-polietilenklorinat-stiren PFEP Perfluworo(etilen-propilen) 
AEPDS* Akrilonitril/etilen-propilen-djen/stiren PMMI Poli(N-metilmetilaċilimid) 
AMMA Akrilonitril-metilmetakrilat PMP Poli(4-metilpent-1-en) 
ASA Akrilonitril-stiren-akrilat SAN Stiren-akrilonitril 
CFS Kaseina-formaldeid SB Stiren-butadjen 
E/P Etilen-propilen SMAH Stiren-maleikanidrur 
EEAK Etilen-etilakrilat SMS Stiren-α-metilstiren 
EMA Etilen-aċidu metakriliku VCE Klorur tal-vinil-etilen 
ETFE Etilen-tetrafluworoetilen VCEMAK Klorur tal-vinil-etilen-metilakrilat 
EVAC Etilen-vinilaċetat VCEVAC Klorur tal-vinil-etilen-vinilaċetat 
EVOH Etilen-alkoħol tal-vinil VCMAK Klorur tal-vinil-metilakrilat 
LCP Polimer tal-kristall likwidu VCMMA Klorur tal-vinil-metilmetakrilat 
MBS Metakrilat-butadjen-stiren VCOAK Klorur tal-vinil-ottilakrilat 
MMABS Metilmetakrilat-akrilonitril-butadjen-stiren VCVAC Klorur tal-vinil-vinilaċetat 
MPF Melammina-fenol-formaldeid VCVDC Klorur tal-vinil-vinilideneklodir 
PAR Poliarilat   

*AEPDS kien magħruf bħala EDPM 
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Tabella 12: Simboli tal-istandard ISO 1043-2 għal fillers u materjali tar-rinforzar fil-plastik 

Simbolu Materjal [1]  Simbolu Forma/Sruttura 
B Boron  B Żibeġ, sferi, blalen 
C Karbonju  C Laqx, qatgħat 
D Triidrat tal-alumina  D Trab fin, trab 
E Tafal  F Fibra 
G Ħġieġ  G Mitħun 
K Karbonat tal-kalċju  H Filamenti 
L Ċelluloża  K Drappijiet maħduma bil-labar 
M Mineral: metall [2]  L Saff 
N Organiku naturali (qoton, sisal: qanneb: kittien: u oħrajn)  M Pjastra (ħoxna) 
P Majka  N Drapp mhux minsuġ (drapp, irqiq) 
Q Silika  P Karta 
T Aramid  R Faxxi tal-fibra 

S 
Organiku sintetiku (PTFE maqsum fin: poliimidi jew 
reżini ffurmati bis-sħana) 

 
T Talkum 

S Qxur  W Injam 
T Drapp mibrum jew immaljat, ħabel  X Mhux speċifikat 

V Fuljetta 
 

Z 
Oħrajn (mhux inklużi f’din il-
lista) 

W Drappijiet minsuġa    
Y Ħajt    
[1] Il-materjali jistgħu jiġu definiti ulterjorament; pereżempju bis-simboli kimiċi tagħhom jew b’simboli addizzjonali 
definiti fl-Istandard Internazzjonali rilevanti. 
[2] Fil-każ tal-metalli (M), it-tip ta’ metall għandu jkun indikat mis-simbolu kimiku tiegħu. 
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Tabella 13: Taqsiriet tal-istandard ISO 1043-3 użati għall-plastifikanti 

Taqsira Isem komuni Ekwivalent għal IUPAC* CAS-RN** 
ASE Ester tal-aċidu alkisulfoniku Alkisulfonati jew alkanesulfonati alkiliċi mhux magħruf 
BAR Butilo-aċetilriċinoleat Butil ®-12-aċetossioleat 140-04-5 
BBP Ftalat tal-benżil butil l-istess 85-68-7 

BCHP Ftalat tal-butil ċikloessil l-istess 84-64-0 
BNP Ftalat tal-butil nonil l-istess mhux magħruf 
BOA Ottiladipat tal-benżil benżil2-etieżiladipat 3089-55-2 
BOP Ftalat tal-butil ottil butil2-etileżilftalat 85-69-8 
BST stearat tal-butil l-istess 123-95-5 
DBA Adipat tad-dibutil l-istess 105-99-7 
BEP di-(2-butossietil) ftalat bis(2-butossietil) ftalat 117-83-9 
DBF fumarat tad-dibutil l-istess 105-75-9 
DBM maleat tad-dibutil l-istess 105-76-0 
DBP ftalat tad-dibutil l-istess 84-74-2 
DBS sebakat tad-dibutil l-istess 109-43-3 
DBZ ażelat tad-dibutil l-istess 2917-73-9 

DCHP ftalat tad-diċikloeżil l-istess 84-61-7 
DCP Ftalat tad-dikapril bis(1-metileptil) ftalat 131-15-7 
DDP ftalat tad-dideċil l-istess 84-77-5 

DEGDB dibenżoat tad-dietilen glikol dibenżoat tal-ossidietilen 120-55-8 
DEP ftalat tad-dietil l-istess 84-66-2 
DHP ftalat tad-dieptil l-istess 3648-21-3 

DHXP ftalat tad-dieżil l-istess 84-75-3 
DIBA adipat tad-diisobutil l-istess 141-04-8 
DIBM maleat tad-diisobutil l-istess 14234-82-3 
DIBP ftalat tad-diisobutil l-istess 84-69-5 
DIDA adipat tad-diisobutil *** 27178-16-1 
DIDP ftalat tad-diisodeċil *** 26761-40-0 
DIHP ftalat tad-diisoeptil kif jidher hawn fuq 41451-28-9 

DIHXP ftalat tad-diisoeżil l-istess 71850-09-4 
DINA adipat tad-diisononil *** 33703-08-1 
DINP ftalat tad-diisononil *** 28553-12-0 
DIOA adipat tad-diisoottil *** 1330-86-5 
DIOM maleat tad-diisoottil *** 1330-76-3 
DIOP ftalat tad-diisoottil *** 27554-26-3 
DIOS sebakat tad-diisoottil *** 27214-90-0 
DIOZ ażelat tad-diisoottil *** 26544-17-2 
DIPP ftalat tad-diisoottil l-istess 605-50-5 

DMEP di-(2-metilossietil) bis(2-metossietil) 117-82-8 
DMP ftalat tad-dimetil l-istess 131-11-3 
DMS sebakat tad-dimetil l-istess 106-79-6 
DNF fumarat tad-dinonil l-istess 2787-63-5 
DMN maleat dad-dinonil l-istess 2787-64-6 
DNOP di-n-ottil ftalat ftalat tad-diottil 117-84-0 
DNP ftalat tad-dinonil l-istess 14103-61-8 
DNS sebakat tad-dinonil l-istess 4121-16-8 
DOA diottil3) adipat bis(2-etileżil)3) adipat 103-23-1 
DOIP isoftalat tad-diottil bis(2-etileżil) isoftalat 137-89-3 
DOP ftalat tad-diottil bis(2-etileżil) ftalat 117-81-7 
DOS sebakat tad-diottil bis(2-etileżil) sebakat 122-62-3 

DOTP tereftalat tad-diottil bis(2-etileżil) tereftalat 6422-86-2 
DOZ ażelat tad-diottil bis(2-etileżil) ażelat 2064-80-4 

DPCF fosfat tad-difenil kresil 
difenil x-tolil ortofosfat fejn x jista’ jkun 

o, m, p jew taħlita 26444-49-5 
DPGDB di-x-propilen glikol dibenżoat mhuwiex possibbli mhux magħruf 

DPOF fosfat tad-difenil ottil 
2-etileżil difenil ortofosfat jew ottil difenil 

ortofosfat 1241-94-7 
DPP ftalat tad-difenil l-istess 84-62-8 

DTDP ftalat tad-diisotrideċil (ara nota X) *** 27253-26-5 
DUP ftalat tad-diundeċil l-istess 3648-20-2 
ELO żejt tal-kittien epossidizzat mhuwiex possibbli 8016-11-3 
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Taqsira Isem komuni Ekwivalent għal IUPAC* CAS-RN** 
ESO żejt tas-sojja epossidizzat mhuwiex possibbli 8013-07-8 
GTA triaċetat tal-gliċerol l-istess 102-76-1 

HNUA eptil nonil undekil adipat (=711A) mhuwiex possibbli mhux magħruf 
HNUP eptil nonil undekil ftalat (=711P) mhuwiex possibbli 68515-42-4 

HXODA eptil ottil dekil adipat (=610A) mhuwiex possibbli mhux magħruf 
HXODP eptil ottil dekil ftalat (=610P) mhuwiex possibbli 68515-51-5 

NUA nonil undekil adipat (=911A) mhuwiex possibbli mhux magħruf 
NUP nonil undekil ftalat (=911P) mhuwiex possibbli mhux magħruf 
ODA ottil dekil adipat dekil ottil adipat 110-29-2 
ODP ottil dekil ftalat dekil ottil ftalat 68515-52-6 

ODTM n-ottil dekil trimellitat 
dekil ottil idroġenu Benżen1,2,4-

trikarbossilat mhux magħruf 
PO żejt tal-paraffin mhuwiex possibbli 8012-95-1 

PPA poli(adipat tal-propilen) l-istess mhux magħruf 
PPS poli(sebakat tal-propilen) mhuwiex possibbli mhux magħruf 
SOA otta-aċetat tas-sukrożju ottaaċetat tas-sukrożju 126-14-7 

TBAC tributil o-aċetilċitrat l-istess 77-90-7 
TBEP tri-(2-butossietil) fosfat tris(2-butossietil) ortofosfat 78-51-3 
TBP fosfat tat-tributil ortofosfat tat-tributil 126-73-8 

TCEF fosfat tat-trikloroetil tris(2-kloroetil)ortofosfat 6145-73-9 

TCF fosfat tat-trikresil 
tri-x-tolil ortofosfat fejn x jista’ jkun o, m, 

p jew taħlita 1330-78-5 
TDBPP tri-(2,3-dibromopropil) fosfat tris(2,3-dibromopropil) ortofosfat 126-72-7 
TDCPP tri-(2,3-dikloropropil) fosfat tris(2,3-dikloropropil) ortofosfat 78-43-3 
TEAC trietil o-aċetilċitrat l-istess 77-89-4 
THFO oleat tat-tetraidrofurfuril l-istess 5420-17-7 
THTM trimellitat tat-triettil triettil benżen-1,2,4-trikarbossilat 1528-48-9 

TIOTM triisoottil trimellitat 
tris(6-metileptil) Benżen-1,2,4-

trikarbossilat 27251-75-8 
TOF triottil fosfat tris(2-etileżil) ortofosfat 78-42-2 

TOPM tetraottil piromellitat 
tetrakis(2-etileżil) benżen-1,2,45-

tetrakarbossilat 3126-80-5 

TOTM trimelliat tat-triottil 
tris(2-etileżil) benżen-1,2,45-

tetrakarbossilat 89-04-3 
TPP fosfat tat-trifenil ortofosfat tat-trifenil 115-86-6 

TXF fosfat tat-triksilil 
tri-x,y-ksilil ortofosfat, fejn x u y jistgħu 

jkunu o, m, p jew taħlita 25155-23-1 
* IUPAC = Unjoni Internazzjonali tal-Kimika Pura u Applikata 

** CAS-RN = Numru tar-Reġistru tal-Chemical Abstracts Service 

*** Diversi plastifikanti li għandhom l-ismijiet "iso" jindikaw fergħat ta’ gruppi li jistgħu jikkonsistu minn diversi isomeri. 
Għal din ir-raġuni, l-ebda isem IUPAC uniku ma jista’ jiddeskrivi l-kompożizzjoni kimika dettaljata ta’ kull wieħed minn 
dawn il-plastifikanti. 
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Tabella 14. Lista ta’ numri ta’ kodiċi minn ISO 1043-4 għat-tipi ta’ ritardanti tal-fjammi użati fil-plastik 

KOMPOSTI ALOĠENATI 
10 komposti klorinati alifatiċi/aliċikliċi 
11 komposti klorinati alifatiċi/aliċikliċi kombinati ma’ komposti tal-antimonju 
12 komposti klorinati aromatiċi 
13 komposti klorinati aromatiċi kombinati ma’ komposti tal-antimonju 
14 komposti brominati alifatiċi/aliċikliċi 
15 komposti brominati alifatiċi/aliċikliċi kombinati ma’ komposti tal-antimonju 
16 komposti brominati aromatiċi (minbarra etere tad-difenil u bifenili brominati) 

17 

komposti brominati aromatiċi (minbarra etere tad-difenil u bifenili brominati) 

kombinati ma’ komposti tal-antimonju 
18 etere tad-difenil polibromurat 
19 etere tad-difenil polibromurat kombinat ma’ komposti tal-antimonju 
20 bifenili polibromurati 
21 bifenili polibromurati kombinati ma’ komposti tal-antimonju 
22 komposti klorinati u brominati alifatiċi/aliċikliċi 

23, 24 mhux assenjat 
25 komposti fluworinati alifatiċi 

26 sa 29 mhux assenjat 

KOMPOSTI TAN-NITROĠENU 
30 komposti tan-nitroġenu (limitati għall-melamina, ċjanurat tal-melamina, urea) 

31 sa 39 mhux assenjat 

KOMPOSTI ORGANOFOSFORIĊI 
40 Komposti organofosforiċi ħielsa mill-aloġenu 
41 Komposti organofosforiċi klorinati 
42 Komposti organofosforiċi brominati 

43 sa 49 mhux assenjat 

KOMPOSTI INORGANOFOSFORIĊI 
50 ortofosfati tal-ammonju 
51 polifosfati tal-ammonju 
52 fosfru aħmar 

53 sa 59 mhux assenjat 

OSSIDI TAL-METALL, IDROSSIDI TAL-METALL, IMLUĦA TAL-METALL 
60 idrossidu tal-aluminju 
61 idrossidu tal-manjeżju 
62 (III) ossidu tal-antimonju 
63 antimonat tal-metall alkalin 
64 idrat tal-karbonat tal-manjeżju/kalċju 

65 sa 69 mhux assenjat 

KOMPOSTI TAL-BORON U TAŻ-ŻINGU 
70 komposti inorganiċi tal-boron 
71 komposti orġaniċi tal-boron 
72 borat taż-żingu 
73 borat taż-żingu organiku 
74 mhux assenjat 

KOMPOSTI TAS-SILIKA 
75 komposti inorganiċi tas-silika 
76 komposti orġaniċi tas-silika 

77 sa 79 mhux assenjat 

OĦRAJN 
80 grafit 

81 sa 89 mhux assenjat 
90 sa 99 mhux assenjat 

 

 
 


