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Kriterji tal-UE għall-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku għall-Elettriku 
 
 
L-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku (APE) huwa strument volontarju. Dan id-dokument jipprovdi l-kriterji tal-UE għall-APE żviluppati għall-grupp ta' prodotti 
tal-elettriku. Ir-Rapport dwar l-Isfond Tekniku (Technical Background Report - TBR) li jakkumpanja dan id-dokument, jipprovdi d-dettalji kollha dwar ir-
raġunijiet għall-għażla ta' dawn il-kriterji u referenzi għal aktar informazzjoni. 
Għal kull grupp ta' prodotti /servizzi qed jiġu ppreżentati żewġ gruppi ta' kriterji: 

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

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

 
 
1. Kamp ta’ applikazzjoni u definizzjoni 
 
Dawn il-kriterji tal-UE għall-APE jkopru x-xiri tal-elettriku. 
  
L-aktar mod dirett biex jitnaqqas l-impatt ambjentali tal-konsum tal-elettriku huwa li titnaqqas id-domanda – permezz ta’ titjib fl-effiċjenza enerġetika f’bini 
pubbliku u x-xiri ta’ prodotti aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija u permezz ta’ miżuri mmirati lejn l-imġiba tal-konsumatur. Dawn il-kwistjonijiet ma jaqgħux 
fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dawn il-kriterji iżda huma koperti mill-kriterji tal-UE għall-APE għal gruppi ta’ prodotti oħra1. L-għan ewlieni ta’ dawn il-
kriterji huwa li jinkoraġġixu użu ikbar tal-elettriku mis-sorsi rinnovabbli.   
 
Għall-kriterji fundamentali l-ispeċifikazzjonijiet jiffukaw fuq il-proporzjon tal-elettriku pprovdut minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli (RES-E) (irrakkomandat 
li tal-anqas ikun ta’ 50 %). Fil-kriterji fundamentali huma permessi wkoll sħana u enerġija kkombinati ta’ effiċjenza għolja (HE CHP) li jużaw sorsi mhux 
rinnovabbli. Il-kriterji tal-għoti għandhom l-għan li jinkoraġġixxu perċentwal saħansitra ogħla ta’ RES-E jew HE CHP mill-minimu inkluż fl-
ispeċifikazzjonijiet.  
 
Għall-kriterji komprensivi, l-ispeċifikazzjonijiet jirrakkomandaw 100 % RES-E.   
 
Definizzjoni ta’ RES-E: Id-Direttiva 2009/28/KE (id-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli) tiddefinixxi RES-E bħala: 

                                                 
1  Ara: http://ec.europa.eu/environment/gpp/first_set_en.htm 
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 “...enerġija minn sorsi rinnovabbli mhux fossili, jiġifieri enerġija mir-riħ, mix-xemx, dik aerotermika, ġeotermika, idrotermika u oċeanika, idroenerġija, 
bijomassa, gass mill-miżbla, gass minn impjanti għat-trattament tad-dranaġġ u bijogassijiet;”  

 
Fl-impjanti li joperaw bi fjuwils differenti u li jużaw sorsi rinnovabbli u konvenzjonali għandha titqies biss il-parti tal-elettriku prodott minn sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli. Għandha tiġi eskluża l-produzzjoni tal-elettriku f’unitajiet ta’ ħżin ta' enerġija minn ilma li preċedentement ikun ġie ppumpjat 'il fuq'..  
Il-bijomassa hija ddefinita bħala:  
 

“...il-frazzjoni bijodegradabbli ta’ prodotti, skart u residwi ta’ oriġini bijoloġika mill-agrikoltura (inklużi sustanzi veġetali u mill-annimali), l-industriji 
forestali u industriji relatati inkluż is-sajd u l-akkwakultura, kif ukoll il-frazzjoni bijodegradabbli ta’ skart industrijali u muniċipali;” 
 
 

2. L-impatti ambjentali ewlenin 
 
 

L-Impatti Ambjentali Ewlenin  L-Approċċ tal-APE 
 

• Il-ġenerazzjoni tal-elettriku mill-fjuwils fossili hija 
responsabbli għal proporzjon sostanzjali ta’ gassijiet serra u 
emissjonijiet oħra 

• Id-domanda dejjem tikber għall-elettriku flimkien mat-
tnaqqis tas-sorsi mhux rinnovabbli 

• CHP bbażati fuq sorsi ta’ enerġija mhux rinnovabbli 
għandhom biss impatt limitat fuq it-tnaqqis tas-CO2. 

 

  
• Żieda fil-proporzjon tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli (RES-E)  
• Bidla għal CHP ta’ effiċjenza għolja (HE CHP) jew CHP 

bbażati fuq sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, jew CHP li 
jitqabbdu bil-gass biss 

Jekk jogħġbok innota li l-ordni tal-impatti mhux neċessarjament tfisser l-ordni tal-importanza tagħhom. 
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3. Kriterji tal-UE għall-APE għall-Elettriku 
 

Kriterji fundamentali Kriterji komprensivi 
3.1 Kriterji tal-UE għall-APE għall-Elettriku 

SUĠĠETT SUĠĠETT 
Xiri ta' mill-inqas 50 % tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli 
(RES-E) u/jew koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja. 
 

Xiri ta’ 100 % tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli (RES-E). 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET SPEĊIFIKAZZJONIJIET 
1. Tal-anqas 50 % tal-elettriku pprovdut għandu jkun ġej minn sorsi ta’ 

enerġija rinnovabbli u/jew koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja kif 
iddefinit mid-Direttiva 2009/28/KE u d-Direttiva 2004/8/KE 
rispettivament. 

 
L-offerent għandu jindika l-proporzjon ta’ elettriku li għandu jiġi pprovdut 
minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. 
 
Verifika: Trid tiġi ppreżentata d-dokumentazzjoni rilevanti mill-iskema tal-
Garanzija tal-Oriġini. Alternattivament, kwalunkwe prova oħra ekwivalenti 
se tiġi aċċettata.* 
 
*Jekk jogħġbok għal aktar informazzjoni ara n-Nota ta’ spjegazzjoni.  
 

1. 100 % tal-elettriku pprovdut għandu jiġi minn sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli kif iddefinit mid-Direttiva 2009/28/KE. 

 
 
 
 
 
Verifika: Trid tiġi ppreżentata d-dokumentazzjoni rilevanti mill-iskemi tal-
Garanzija tal-Oriġini. Alternattivament, kwalunkwe prova oħra ekwivalenti se 
tiġi aċċettata.* 
 
*Jekk jogħġbok għal aktar informazzjoni ara n-Nota ta’ spjegazzjoni.  
 

Kriterji għall-għoti Kriterji għall-għoti 
Se jingħataw punti addizzjonali għal RES-E u/jew koġenerazzjoni ta’ 
effiċjenza għolja addizzjonali. 
 

1. Il-punti addizzjonali se jingħataw proporzjonalment għall-elettriku li 
jkun se jiġi pprovdut minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli li jaqbżu r-
rekwiżit minimu fl-ispeċifikazzjoni. 

 
2. Il-punti addizzjonali se jingħataw proporzjonalment għall-elettriku li 

jkun se jiġi pprovdut minn koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja li 
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taqbeż ir-rekwiżit minimu fl-ispeċifikazzjoni. 
 

3. Jekk l-elettriku jiġi pprovdut minn koġenerazzjoni ta’ effiċjenza 
għolja bbażata fuq sorsi ta’ enerġija rinnovabbli jkun permess l-
għadd doppju tal-punti addizzjonali għaż-żewġ aspetti. 

 
Verifika: Trid tiġi ppreżentata d-dokumentazzjoni rilevanti mill-iskemi tal-
Garanzija tal-Oriġini. Alternattivament kwalunkwe prova oħra ekwivalenti 
se tiġi aċċettata.* 
 
*Jekk jogħġbok għal aktar informazzjoni ara n-Nota ta’ spjegazzjoni 
 
KLAWŻOLI TA’ PRESTAZZJONI FIL-KUNTRATT KLAWŻOLI TA’ PRESTAZZJONI FIL-KUNTRATT 
Fl-aħħar ta’ kull sena tal-kuntratt, il-kuntrattur għandu jiżvela l-oriġini tal-
elettriku pprovdut lill-awtorità kontraenti biex juri li tal-anqas 50 % ġie 
minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u/jew koġenerazzjoni ta’ effiċjenza 
għolja.  
 
Verifika: Trid tiġi ppreżentata d-dokumentazzjoni rilevanti mill-iskemi tal-
Garanzija tal-Oriġini. Alternattivament kwalunkwe prova oħra ekwivalenti 
se tiġi aċċettata.* Dan mhuwiex meħtieġ minn fornituri ċertifikati ta’ 
elettriku 100 % ekoloġiku (i.e. b’ekotikketta tat-Tip-1 skont definizzjoni tal-
RES-E li tal-anqas tkun stretta daqs dik tad-Direttiva 2009/28/KE). 
 
*Jekk jogħġbok għal aktar informazzjoni ara n-Nota ta’ spjegazzjoni 
 

Fl-aħħar ta’ kull sena tal-kuntratt, il-kuntrattur għandu jiżvela l-oriġini tal-
elettriku pprovdut lill-awtorità kontraenti biex juri li 100% ġie minn sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli. 
 
 
Verifika: Trid tiġi ppreżentata d-dokumentazzjoni rilevanti mill-iskemi tal-
Garanzija tal-Oriġini. Alternattivament kwalunkwe prova oħra ekwivalenti se 
tiġi aċċettata.* Dan mhuwiex meħtieġ minn fornituri ċertifikati ta’ elettriku 
100 % ekoloġiku (i.e. b’ekotikketta tat-Tip-1 skont definizzjoni tal-RES-E li 
tal-anqas tkun stretta daqs dik tad-Direttiva 2009/28/KE). 
 
*Jekk jogħġbok għal aktar informazzjoni ara n-Nota ta’ spjegazzjoni. 
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L-elettriku 
 
Noti ta' spjegazzjoni  
 
Garanzija tal-Oriġini: Il-pajjiżi kollha tal-UE huma obbligati legalment, skont id-Direttivi 2009/28/KE u 2004/8/KE, li jistabbilixxu skemi ta’ Garanzija ta’ 
Oriġini għall-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u għall-użu ta’ koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja fil-produzzjoni tiegħu. Dawn jipprovdu bażi 
legali tajba għall-verifika. Ta’ min jinnota li l-istat attwali tal-applikazzjoni obbligatorja tal-iskemi ta’ Garanzija ta’ Oriġini jistgħu jvarjaw bejn l-Istati 
Membri. Alternattiva tista’ tkun li l-fornitur jipprovdi prova indipendenti tal-fatt li kwantità korrispondenti ta’ elettriku tkun ġiet iġġenerata minn sorsi 
rinnovabbli ddefiniti b’dan il-mod jew prodotti permezz ta’ koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja (eż. ċertifikat negozjabbli maħruġ minn korp indipendenti 
bħall-RECS (Sistema ta’ Ċertifikati ta’ Enerġija Rinnovabbli: www.recs.org), li ġiet approvata mill-gvern. Alternattiva oħra tista’ tkun li l-elettriku pprovdut 
ikollu ekotikketta tat-Tip-1 b’definizzjoni li tal-anqas tkun stretta daqs dik fid-Direttiva 2009/28/KE. 
 
Ekotikketti tat-Tip I jew ISO 14024:  L-ekotikketti tat-Tip I jew ISO 14024 huma dawk fejn il-kriterji li fuqhom ikunu bbażati jiġu stabbiliti minn korp 
indipendenti u li jiġu mmonitorjati minn proċess ta’ ċertifikazzjoni u awditjar. Konsegwentement dawn huma sors ta’ informazzjoni trasparenti u affidabbli 
ħafna kif ukoll indipendenti. Dawn it-tikketti jridu jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:  

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

organizzazzjonijiet ambjentali  
• Ikunu aċċessibli għall-partijiet interessati kollha. 

Fl-akkwist pubbliku, l-akkwirenti jistgħu jesiġu li l-kriterji li jsostnu ekotikketta partikolari jridu jiġu ssodisfati, u li l-ekotikketta tista’ tintuża bħala waħda 
mill-forom ta’ prova ta’ konformità. Madankollu ma jistgħux jesiġu li prodott ikollu ekotikketta. Barra minn hekk, l-akkwirenti jistgħu jużaw biss il-kriterji 
tal-ekotikketta li jirreferu għall-karatteristiċi tal-prodott jew tas-servizz innifsu jew tal-proċessi tal-produzzjoni, u mhux dawk relatati mal-ġestjoni ġenerali tal-
kumpanija. 
 
Prova ta’ konformità: Meta l-verifika għall-kriterji tiddikjara li jistgħu jintużaw mezzi oħra xierqa ta’ provi, dawn jistgħu jinkludu dossier tekniku mingħand 
il-manifattur, rapport ta’ test minn korp rikonoxxut, jew evidenza oħra rilevanti. L-awtorità kontraenti jkollha tivverifika hi stess, każ b’każ, u minn 
perspettiva teknika/legali, jekk il-prova sottomessa tistax titqies xierqa. 
 
Awditjar tal-enerġija: L-awditi tal-enerġija jistgħu jkunu siewja ħafna fl-identifikazzjoni ta’ modi possibbli kif tista’ titjieb l-effiċjenza enerġetika tal-bini u 
t-tagħmir ta’ awtorità pubblika.  Spiss l-awtoritajiet ikunu diġà wettqu l-awditi tagħhom stess, u jkollhom persunal stabbilit biex jimplimentaw strateġija ta’ 
ffrankar tal-enerġija. Madankollu meta dawn il-miżuri ma jkunux ġew implimentati, l-awtoritajiet pubbliċi huma mħeġġa jiksbu awditu ta’ dan it-tip.  
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Kunsiderazzjonijiet ta’ spejjeż  
 
Id-differenzi fil-prezzijiet bejn elettriku konvenzjonali u dak ekoloġiku jiddependu mill-istat tal-liberalizzazzjoni fil-pajjiż rispettiv, l-iskema ta’ appoġġ 
nazzjonali u l-eżistenza ta’ fornituri ta’ elettriku ekoloġiku. 
 
Spiss l-elettriku ekoloġiku jkun aktar għali, għalkemm id-differenzi fil-prezzijiet qed jonqsu b’mod sostanzjali, u jeżistu każijiet fejn saħansitra l-elettriku 
ekoloġiku huwa disponibbli b’rata orħos.  
 
Żieda fil-liberalizzazzjoni tas-suq, teknoloġiji aġġornati ta’ ġenerazzjoni ta’ RES, prezzijiet tal-fjuwils fossili dejjem jogħlew, miri Ewropej għall-RES-E u l-
promozzjoni ta’ koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja – kollha kemm huma marbutin mad-dibattitu attwali dwar il-klima – għandhom il-potenzjal li jagħmlu l-
prezz tal-elettriku ekoloġiku dejjem aktar kompetittiv.  
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