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Riassunt 

Żviluppat bħala qafas komuni tal-UE ta’ indikaturi ewlenin għall-valutazzjoni tas-sostenibbiltà ta’ bini 
ta’ uffiċini u bini residenzjali, Livell(i) jista’ jiġi applikat mill-istadji l-aktar bikrija tad-disinn 
kunċettwali sa tmiem il-ħajja pproġettata tal-bini.  Minbarra l-prestazzjoni ambjentali, li hija l-enfasi 
ewlenija, huwa jippermetti li jiġu vvalutati wkoll aspetti importanti oħrajn relatati mal-prestazzjoni 
bl-użu ta’ indikaturi u għodod għas-saħħa u l-kumdità, il-kost taċ-ċiklu tal-ħajja u r-riskji futuri 
potenzjali għall-prestazzjoni. 

Livell(i) għandu l-għan li jipprovdi lingwaġġ komuni ta’ sostenibbiltà għall-bini. Dan il-lingwaġġ 
komuni għandu jippermetti li jittieħdu azzjonijiet fil-livell tal-bini li jistgħu jagħtu kontribut ċar għall-
objettivi usa’ tal-politika ambjentali Ewropea. Dan huwa strutturat kif ġej: 

1. Objettivi makro: Sett globali ta’ 6 objettivi makro għall-qafas ta’ Livell(i) li jikkontribwixxu 
għall-objettivi ta’ politika tal-UE u tal-Istati Membri f’oqsma bħall-enerġija, l-użu tal-
materjal, l-immaniġġjar tal-iskart, l-ilma u l-kwalità tal-arja ta’ ġewwa. 

2. Indikaturi Ewlenin: Sett ta’ 16-il indikatur komuni, flimkien ma’ metodoloġija simplifikata 
tal-Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja (Life Cycle Assessment, LCA), li jistgħu jintużaw biex 
titkejjel il-prestazzjoni tal-bini u l-kontribut tagħhom għal kull objettiv makro. 

Barra minn hekk, il-qafas ta’ Livell(i) għandu l-għan li jippromwovi l-mentalità li tqis iċ-ċiklu tal-ħajja. 
Huwa jiggwida lill-utenti minn enfasi inizjali fuq aspetti individwali tal-prestazzjoni tal-bini lejn 
perspettiva aktar olistika, bl-għan li l-metodi tal-Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCA) u tal-
Valutazzjoni tal-Kost taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCCA) jintużaw b’mod usa’ fl-Ewropa. 
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L-istruttura tad-dokument ta’ Livell(i) 

 
Illustrazzjoni 1. L-istruttura tad-dokument ta’ Livell(i) 
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Kif jaħdem dan il-manwal għall-utenti ta’ Livell(i) 
Livell(i) huwa qafas ta’ indikaturi ewlenin tas-sostenibbiltà għall-bini. Jista’ jintuża biex jirrapporta dwar 
il-prestazzjoni ta’ proġetti ta’ bini ġdid u rinnovazzjoni maġġuri, u jtejjeb dik il-prestazzjoni.  Id-
dokumentazzjoni ta’ sostenn tfasslet biex tkun aċċessibbli għall-atturi kollha li jistgħu jkunu involuti 
f’dan il-proċess.   

Aħna nirrakkomandaw li taqra dan il-manwal għall-utenti sabiex ikollok introduzzjoni għall-kunċetti 
bażiċi ta' Livell(i) u tkun tista’ tapplikah għal proġett tal-bini.  Dan il-materjal jipprovdi l-informazzjoni li 
ġejja: 

1. X’inhu Livell(i) u kif jista’ jintuża:  L-aspetti ewlenin tal-prestazzjoni indirizzati minn Livell(i), kif 
ukoll it-tipi ta’ bini u professjonisti li għalihom huwa mmirat. 

2. Il-lingwaġġ komuni tas-sostenibbiltà: Il-kunċetti bażiċi tal-objettivi makro u l-indikaturi li 
jifformaw il-bażi għal-lingwaġġ komuni u kif jistgħu jintużaw. 

3. Kif jaħdem Livell(i): X’inhuma l-livelli u kif jistgħu jintużaw biex iqabblu, janalizzaw u 
jottimizzaw il-prestazzjoni 

4. Naħsbu dwar is-sostenibbiltà: Laqgħat ta’ informazzjoni qosra li jistgħu jintużaw biex wieħed 
jitgħallem dwar kull wieħed mill-kunċetti ewlenin li ġejjin li jsostnu l-Livell(i):  

- Iċ-ċiklu tal-ħajja kollu u l-ħsieb ċirkolari. 

- It-tnaqqis tad-distakk fil-prestazzjoni.  

- Kif tinkiseb rinnovazzjoni sostenibbli.  

- Kif is-sostenibbiltà tista’ tinfluwenza l-valur.  
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1. Informazzjoni introduttorja 1: X’inhu Livell(i) u kif jista’ jintuża? 

Livell(i) huwa l-qafas komuni tal-UE tal-indikaturi ewlenin tas-sostenibbiltà għall-bini.  F’din l-
informazzjoni, qed jiġu deskritti l-aspetti ewlenin tal-prestazzjoni indirizzati minn Livell(i), kif ukoll it-

tipi ta’ bini u professjonisti li għalihom huwa mmirat. 

 

Livell(i) huwa maħsub biex jippermetti lill-professjonisti li għandhom rwol fl-ippjanar, id-disinn, il-
finanzjament u l-eżekuzzjoni ta’ proġetti ta’ bini jagħtu kontribut ċar għal titjib ambjentali usa’ fil-livell 
Ewropew. Huwa għandu l-għan li jistabbilixxi lingwaġġ komuni ta’ sostenibbiltà għall-bini billi 
jiddefinixxi indikaturi ewlenin għas-sostenibbiltà ta’ bini ta’ uffiċini u bini residenzjali.   

Il-qafas ta’ Livell(i) jipprovdi sett ta’ indikaturi u metriċi komuni għall-kejl tal-prestazzjoni tas-
sostenibbiltà tal-bini tul iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu, li jivvalutaw l-aspetti li ġejjin: 

• il-prestazzjoni ambjentali, 

• is-saħħa u l-kumdità,  

• il-kost u l-valur taċ-ċiklu tal-ħajja, u  

• ir-riskji potenzjali għall-prestazzjoni futura. 

 

1.1. Min jista’ jagħmel użu minnu? 

Il-qafas komuni ta’ Livell(i) tfassal wara li ġew ikkunsidrati tliet atturi ewlenin tal-proġett u 
għandu l-potenzjal li joffri firxa ta’ vantaġġi (ara Tabella 1):  

• Timijiet tad-disinn tal-proġetti, inklużi periti, inġiniera, surveyors tal-kwantità u konsulenti 
speċjalizzati. 

• Klijenti u investituri, inklużi sidien tal-proprjetà, żviluppaturi, maniġers u investituri. 

• Dawk li jfasslu l-politika pubblika u l-akkwirenti, fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali. 

Dawn l-atturi jinkludu kemm klijenti pubbliċi u privati, kif ukoll maniġers ta’ proġetti ta’ bini.  Matul il-
gwida dwar l-użu tal-qafas komuni ta’ Livell(i), jiġu pprovduti struzzjonijiet li huma orjentati lejn dawn 
il-gruppi fil-mira.  

 

Tabella 1. Vantaġġi potenzjali tal-użu tal-qafas ta’ Livell(i) 

Atturi tal-proġett Vantaġġi potenzjali tal-użu ta’ Livell(i) 

Timijiet tad-disinn 
tal-proġetti  
(inklużi maniġers 
tal-proġetti, periti, 
inġiniera u 
surveyors tal-
kwantità) 

 Huwa jipprovdi struttura sempliċi li tista’ tiġi ppreżentata lill-klijenti 
sabiex tingħata prijorità lill-attenzjoni fuq l-aspetti tas-sostenibbiltà. 

 Jappoġġja lill-utent f’kull stadju fi proġett, b’noti ta’ gwida dwar kif 
għandhom isiru valutazzjonijiet preċiżi tal-prestazzjoni.   

 Jiffoka fuq il-prestazzjoni tal-bini komplut, u l-passi li għandhom 
jittieħdu fl-istadju tad-disinn biex tiġi żgurata prestazzjoni għolja. 

 Jipprovdi flessibbiltà fil-livell ta’ dettall li fih jistgħu jiġu indirizzati l-
aspetti tas-sostenibbiltà fil-proċess tad-disinn 

Klijenti u 
investituri 
(inklużi sidien tal-
proprjetà, 
żviluppaturi u 
investituri) 

 Huwa jipprovdi sett ċar ta’ aspetti prijoritarji tal-prestazzjoni li fuqhom 
jiffoka l-attenzjoni tiegħu, li jifformaw bażi għall-għoti ta’ struzzjonijiet 
lill-professjonisti tad-disinn. 

 Jiżgura t-trasparenza fir-rapportar tal-valutazzjoni tal-prestazzjoni, u d-
data, il-metodi tal-kalkolu u s-suppożizzjonijiet assoċjati.   
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Atturi tal-proġett Vantaġġi potenzjali tal-użu ta’ Livell(i) 

 Jiffoka fuq il-minimizzazzjoni tad-distakk bejn id-disinn u l-prestazzjoni 
okkupata. 

 Jidentifika kif il-kostijiet u r-riskji assoċjati mal-prestazzjoni ta’ bini 
jistgħu jibqgħu validi fil-futur u rnexxielhom iwasslu valur fit-tul. 

 Jipprovdi għodod maħsuba biex jidentifikaw opportunitajiet għall-
estensjoni tal-ħajja, it-titjib tal-kwalità ambjentali interna u t-titjib tal-
valur fit-tul tal-assi tal-bini. 

Dawk li jfasslu l-
politika pubblika u 
l-akkwirenti 
(fil-livell lokali, 
reġjonali u 
nazzjonali) 

 Huwa jipprovdi sett ċar ta’ aspetti prijoritizzati tal-prestazzjoni li 
fuqhom jiffoka l-attenzjoni tiegħu, flimkien ma’ bażi standardizzata 
biex jiġu stabbiliti r-rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfati mill-bini ġdid u 
minn dak rinnovat. 

 Jipprovdi l-bażi għal azzjonijiet u rekwiżiti li jistgħu jikkontribwixxu 
għall-miri ta’ tnaqqis tal-karbonju tal-gvern lokali, reġjonali u tal-Istati 
Membri, kif ukoll għal objettivi usa’ ta’ sostenibbiltà. 

 Jiffoka fuq aspetti ta’ prestazzjoni li huma ta’ interess finanzjarju 
kontinwu dirett għall-awtoritajiet pubbliċi u l-aġenziji, bħall-kostijiet 
tal-operat u tal-manutenzjoni; 

 Jinkludi indikaturi li jkejlu l-aspetti tal-kumdità u tal-benesseri ta’ bini u 
tal-ambjent intern tiegħu, pereżempju, il-kwalità tal-arja ta’ ġewwa, il-
kumdità termali. 

 Jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar kif il-prestazzjoni ta’ bini okkupat 
tista’ tiġi mmonitorjata u mistħarrġa. 

 

1.2. Għal xiex jista’ jintuża? 

Livell(i) huwa maħsub biex jipprovdilek sett siewi ta’ informazzjoni u data li jistgħu jagħtuk iċ-ċans li 
tifhem, ittejjeb u tottimizza l-prestazzjoni tas-sostenibbiltà ta’ bini.  Ir-rapportar dwar il-prestazzjoni ta’ 
proġett tal-bini bl-użu ta’ Livell(i) jinvolvi l-ġbir, l-immaniġġjar u l-ipproċessar ta’ firxa wiesgħa ta’ data 
relatata mal-prestazzjoni ta’ bini.  Eżempji ta’ data rilevanti għal Livell(i) jinkludu dawk elenkati fit-
tabella ta’ hawn taħt.   

Tabella 2. Il-punti tad-data assoċjati mal-użu tar-riżorsi tal-bini u l-ambjent ta’ ġewwa 

L-użu tar-riżorsi Punti tad-data assoċjati 

L-użu tal-enerġija u tal-
ilma 

- Il-konsum (ikkalkolat u mmonitorjat) 
- L-emissjonijiet ekwivalenti ta’ CO2 relatati 
- Il-kostijiet relatati 

L-elementi u l-materjali 
tal-bini 

- Il-kwantitajiet (id-disinn u kif mibni) 
- L-emissjonijiet ekwivalenti ta’ CO2 relatati 
- Il-kostijiet relatati 
- L-estimi tal-ħajja tas-servizz relatati 

Id-disinni u l-istrutturi tal-
bini 

- Il-karatteristiċi ta’ adattabilità (li jikkontribwixxu għal punteġġ globali) 
- Il-karatteristiċi ta’ dekostruzzjoni (li jikkontribwixxu għal punteġġ 

globali) 
- Il-kostijiet relatati 

Il-pjanijiet ta’ 
manutenzjoni 

- Iċ-ċikli ta’ manutenzjoni u sostituzzjoni 
- Il-kostijiet relatati 

L-ambjent ta’ ġewwa 

- Ir-rati ta’ ventilazzjoni (ikkalkolati u mmonitorjati) 
- L-emissjonijiet ittestjati tal-prodotti tal-bini (id-disinn u kif mibni) 
- Il-monitoraġġ tal-kwalità tal-arja u r-riżultati tal-kampjunar 
- Il-kundizzjonijiet termali (ikkalkolati u mmonitorjati) 
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L-użu tar-riżorsi Punti tad-data assoċjati 
- Il-kundizzjonijiet tad-dawl u tal-kumdità viżwali 
- Il-livelli tal-ħoss u l-kundizzjonijiet ta’ kumdità akustika 

 

Minbarra li tirrapporta r-riżultati tiegħek, il-prestazzjoni ta’ kull bini tista’, pereżempju, tiġi analizzata 
sabiex tappoġġja, fost għażliet oħrajn, dawn li ġejjin: 

• Il-karatteristiċi u l-ispeċifikazzjonijiet tad-disinn li jistgħu jtejbu l-prestazzjoni. 
• Hot spots ta’ impatt ambjentali tul iċ-ċiklu tal-ħajja. 
• Ix-xenarji għall-prestazzjoni futura li jistgħu jiġu influwenzati minn deċiżjonijiet fl-istadju tad-

disinn. 

• Id-deċiżjonijiet u l-għażliet tad-disinn li jistgħu jinfluwenzaw il-kwalità ambjentali ta’ ġewwa. 
• Il-kostijiet fuq terminu qasir, medju u twil tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-bini. 

Il-punt sa fejn inkisbu l-estimi tal-prestazzjoni tad-disinn meta mqabbla mal-prestazzjoni kif mibnija jew 
imkejla. 
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2. Informazzjoni introduttorja 2:  Il-lingwaġġ komuni tas-sostenibbiltà 

F’din l-informazzjoni, il-prijoritajiet strateġiċi ta’ Livell(i) – is-sitt objettivi makro tiegħu – huma 
introdotti u deskritti.  Imbagħad jiġu introdotti s-sittax-il indikatur li min-naħa tagħhom jivvalutaw il-

kontributi ta’ proġetti ta’ bini individwali għal kull wieħed minn dawn l-objettivi makro. 

 

2.1. Is-sitt (6) objettivi makro 

Il-qafas komuni ta’ Livell(i) huwa bbażat fuq 6 objettivi makro, li jiddeskrivu x’għandhom ikunu l-
prijoritajiet strateġiċi għall-kontribut tal-bini għall-objettivi ta’ politika tal-UE u tal-Istati Membri 
f’oqsma bħall-enerġija, l-użu tal-materjal, l-immaniġġjar tal-iskart, l-ilma u l-kwalità tal-arja ta’ ġewwa.  
Ħarsa ġenerali lejn l-objettivi makro tidher fi Figure 1 hawn taħt.  

 
Illustrazzjoni 2. Is-sitt (6) objettivi makro ta’ Livell(i) 

 

Għal kull waħda minn dawn il-prijoritajiet strateġiċi, huwa importanti li jkunu jistgħu jitkejlu l-kontribut 
u l-prestazzjoni ta’ proġetti ta’ bini individwali.  Għalhekk, ġew żviluppati indikaturi li jippermettu 
l-kejl tal-prestazzjoni taħt kull objettiv makro. Tabella 3 tipprovdi aktar informazzjoni dwar id-
definizzjoni u l-ambitu tagħhom.   
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Tabella 3. Id-definizzjoni u l-ambitu ta’ kull wieħed mill-objettivi makro ta’ Livell(i) 

Objettiv makro Definizzjoni Ambitu u enfasi 

Objettiv makro 1 L-
emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra u ta’ 
sustanzi li jniġġsu l-arja 
tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ 
bini   

Il-minimizzazzjoni tal-emissjonijiet totali ta’ 
gassijiet serra tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ bini1, 
f’kull fażi taċ-ċiklu tal-ħajja, b’enfasi fuq l-
emissjonijiet mill-użu operazzjonali tal-
enerġija tal-bini u l-enerġija inkorporata. 

Azzjoni fil-livell tal-bini b’enfasi fuq l-objettivi ta’:  

• Konsum tal-enerġija kważi żero matul il-fażi tal-użu, issupplimentat 
mill-kontribut ta’ teknoloġiji u infrastruttura tal-enerġija 
kosteffettivi u b’emissjonijiet baxxi/żero.  

• L-emissjonijiet tal-gassijiet serra inkorporati tul iċ-ċiklu kollu tal-
ħajja tal-bini, inklużi dawk assoċjati mal-manifattura tal-prodotti, il-
manutenzjoni, it-tiswija, l-adattament, ir-rinnovazzjoni u tmiem il-
ħajja tal-bini.   

Fil-valutazzjoni tal-prestazzjoni ta’ bini, għandha tingħata attenzjoni speċifika 
lill-kompromessi potenzjali bejn l-emissjonijiet inkorporati u l-emissjonijiet 
fl-istadju tal-użu (operazzjonali), sabiex ikunu jistgħu jiġu minimizzati l-
emissjonijiet totali ta’ gassijiet serra matul iċ-ċiklu tal-ħajja. 

Objettiv makro 2: Ċikli 
tal-ħajja tal-materjal 
ċirkolari u effiċjenti fl-
użu tar-riżorsi 

 

L-ottimizzazzjoni tad-disinn, tal-inġinerija u 
tal-forma tal-bini sabiex jiġu appoġġjati l-
flussi modesti u ċirkolari, tiġi estiża l-utilità 
tal-materjal fit-tul u jitnaqqsu l-impatti 
ambjentali sinifikanti. 

Azzjonijiet fil-livell tal-bini b’enfasi fuq l-effiċjenza tal-materjal u l-utilità 
ċirkolari.  Dan għandu jinkludi azzjonijiet tul iċ-ċiklu tal-ħajja relatati ma’:  

• id-disinn tal-bini,  

• l-inġinerija strutturali u l-immaniġġjar tal-kostruzzjoni,  

• il-manifattura ta’ prodotti għall-kostruzzjoni,  

• iċ-ċikli ta’ sostituzzjoni u l-flessibbiltà biex ikun hemm adattament 
għall-bidla, u 

• il-potenzjal għad-dekostruzzjoni.   
L-għan ġenerali għandu jkun li jiġi ottimizzat l-użu tal-materjal, jitnaqqas l-
iskart u tiġi introdotta ċ-ċirkolarità fid-disinji u l-għażliet tal-materjal.   

                                                           
1 L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra tul iċ-ċiklu tal-ħajja xi drabi jissejħu wkoll “karbonju tul il-ħajja kollha” jew “impronta tal-karbonju” 
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Objettiv makro Definizzjoni Ambitu u enfasi 

Objettiv makro 3: L-użu 
effiċjenti tar-riżorsi tal-
ilma 

 

Isir użu effiċjenti mir-riżorsi tal-ilma, b’mod 
partikolari f’żoni ta’ stress idriku ipproġettat 
jew identifikat fit-tul. 

Azzjonijiet fil-livell tal-bini, b’mod partikolari għal bini li jinsab f’żoni ta’ stress 
idriku kontinwu jew staġjonali.  Dan jista’ jikkombina miżuri ta’ effiċjenza 
biex jiġi minimizzat l-użu tal-ilma, kif ukoll miżuri min-naħa tal-provvista, 
bħall-użu mill-ġdid tal-ilma domestiku mormi u l-ġbir tal-ilma tax-xita, 
iddisinjati biex jagħmlu użu minn sorsi alternattivi. 

Objettiv makro 4:  
Spazji komdi u tajbin 
għas-saħħa 

 

Jinħolqu binjiet li jkunu komdi, attraenti u 
produttivi biex in-nies jgħixu u jaħdmu fihom, 
u li jipproteġu s-saħħa tal-bniedem. 

Azzjonijiet fil-livell tal-bini biex jindirizzaw aspetti kritiċi tal-kwalità ambjentali 
ta’ ġewwa li jinfluwenzaw is-saħħa, il-kumdità u l-produttività tal-okkupanti, 
bl-ewwel erbgħa minnhom li ġew identifikati huma:   

• il-kwalità tal-arja ta’ ġewwa għal parametri speċifiċi u sustanzi li 
jniġġsu,  

• il-grad ta’ kumdità termali matul sena medja,   

• il-kwalità tad-dawl artifiċjali u naturali u l-kumdità viżwali assoċjata, 
u 

• il-kapaċità tat-tessut tal-bini li jiżola lill-okkupanti minn sorsi interni 
u esterni ta’ storbju. 

Objettiv makro 5: L-
adattament u r-
reżiljenza għat-tibdil 
fil-klima 

 

Il-validità fil-futur tal-prestazzjoni tal-bini 
kontra bidliet futuri proġettati fil-klima, 
sabiex jiġu protetti s-saħħa u l-kumdità tal-
okkupanti u sabiex jiġu minimizzati r-riskji fit-
tul għall-valuri u l-investimenti tal-proprjetà. 

Azzjonijiet fil-livell tal-bini biex tiġi adattata u żgurata r-reżiljenza għar-riskji li 
ġejjin: 

• żieda fit-tisħin eċċessiv fis-sajf u tisħin inadegwat fix-xitwa, li jistgħu 
jwasslu għal skumdità u jkunu ta’ detriment għas-saħħa, 

• żieda fir-riskju ta’ avvenimenti ta’ temp estrem, li jistgħu 
jikkompromettu s-sigurtà u l-integrità tal-elementi tal-bini, u  

• żieda fir-riskju ta’ avvenimenti ta’ għargħar, li jistgħu jkunu ta’ piż 
kbir fuq is-sistemi tad-drenaġġ u jagħmlu ħsara lill-istrutturi u l-
materjali.   
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Objettiv makro Definizzjoni Ambitu u enfasi 

Objettiv makro 6: Il-
kost u l-valur 
ottimizzati taċ-ċiklu 
tal-ħajja 

 

L-ottimizzazzjoni tal-kost taċ-ċiklu tal-ħajja u 
tal-valur tal-bini biex ikunu jirriflettu l-
potenzjal għal titjib fil-prestazzjoni fit-tul, 
inklużi l-akkwiżizzjoni, l-operat, il-
manutenzjoni, ir-rinnovazzjoni, ir-rimi u 
tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja. 

Azzjonijiet u teħid ta’ deċiżjonijiet fil-livell tal-bini li huma bbażati fuq 
perspettiva fit-tul tal-kostijiet tul il-ħajja kollha u l-valur fis-suq ta’ bini aktar 
sostenibbli, inklużi:   

• il-kisba ta’ kostijiet aktar baxxi tul iċ-ċiklu tal-ħajja u spazji aktar 
produttivi u komdi fejn jgħixu u jaħdmu n-nies, u 

• ikun hemm influwenza pożittiva fuq l-istimi tal-valur tal-proprjetà 
fis-suq u l-klassifikazzjonijiet tar-riskju.   
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2.2. L-indikaturi ewlenin 

Il-qafas komuni ta’ Livell(i) jikkonsisti f’16-il indikatur ewlieni.  Kull indikatur intgħażel biex ikejjel il-prestazzjoni u l-
kontribut ta’ bini lejn objettiv makro speċifiku.  Ħarsa ġenerali lejn l-indikaturi u l-unitajiet ta’ kejl tagħhom hija 
pprovduta fit-tabella ta’ hawn taħt. 

Tabella 4. Ħarsa ġenerali lejn l-objettivi makro u l-indikaturi u l-unitajiet ta’ kejl korrispondenti tagħhom 

Objettiv makro Indikatur Unità tal-kejl 

1: L-emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra u sustanzi 

li jniġġsu l-arja tul iċ-
ċiklu tal-ħajja ta’ bini 

1.1 Il-prestazzjoni tal-enerġija fl-
istadju tal-użu 

kilowatts-sigħat għal kull metru kwadru 
fis-sena (kWh/m2/sena) 

1.2 Il-Potenzjal ta’ Tisħin Globali 
tul iċ-ċiklu tal-ħajja 

l-ekwivalenti ta’ kg CO2 għal kull metru 
kwadru fis-sena (kg CO2 ekw./m2/sena) 

2. Ċikli tal-ħajja tal-
materjal ċirkolari u 
effiċjenti fl-użu tar-

riżorsi 

2.1 L-iskeda tax-xogħlijiet, il-
materjali u t-tul tal-ħajja 

Il-kwantitajiet tal-unitajiet, il-massa u s-
snin 

2.2 L-iskart u l-materjali tal-
kostruzzjoni u tad-demolizzjoni 

kg ta’ skart u materjali għal kull m2 ta’ erja 
utli totali tal-art 

2.3 Id-disinn għall-adattabilità u 
r-rinnovazzjoni Il-punteġġ tal-adattabilità 

2.4 Id-disinn għad-dekostruzzjoni, 
l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ Il-punteġġ tad-dekostruzzjoni 

3. L-użu effiċjenti tar-
riżorsi tal-ilma 

3.1 Il-konsum tal-ilma fl-istadju 
tal-użu m3 fis-sena ta’ ilma għal kull okkupant 

4. Spazji komdi u tajbin 
għas-saħħa 

4.1 Il-kwalità tal-arja ta’ ġewwa 

Il-parametri għall-ventilazzjoni, is-CO2 u l-
umdità 
Lista ta’ sustanzi li jniġġsu fil-mira: TVOC, 
formaldeid, CMR VOC, proporzjon ta’ LCI, 
moffa, benżen, partikolati, radon 

4.2 Il-ħin barra mill-medda ta’ 
kumdità termali 

% tal-ħin barra mill-medda matul l-
istaġuni tat-tisħin u tat-tkessiħ 

4.3 Id-dawl u l-kumdità viżwali Lista ta’ kontroll tal-livell 1 

4.4 L-akustika u l-protezzjoni 
kontra l-istorbju Lista ta’ kontroll tal-livell 1 

5. L-adattament u r-
reżiljenza għat-tibdil fil-

klima 

5.1 Il-protezzjoni tas-saħħa u tal-
kumdità termali tal-okkupanti 

% tal-ħin ipproġettat barra mill-medda fis-
snin 2030 u 2050 (ara wkoll l-
indikatur 4.2)   

5.2 Ir-riskju akbar ta’ avvenimenti 
ta’ temp estrem 

Lista ta’ kontroll tal-livell 1 (qed tiġi 
żviluppata) 

5.3 Riskju akbar ta’ avvenimenti 
ta’ għargħar 

Lista ta’ kontroll tal-livell 1 (qed tiġi 
żviluppata) 

6. Il-kost u l-valur 
ottimizzati taċ-ċiklu tal-

ħajja 

6.1 Il-kostijiet taċ-ċiklu tal-ħajja Euros kull metru kwadru fis-sena 
(EUR/m2/sena) 

6.2 Il-ħolqien tal-valur u l-
iskopertura għar-riskju Lista ta’ kontroll tal-livell 1 

Il-maġġoranza tal-indikaturi ewlenin għandhom unità waħda ta’ kejl.  Madankollu, hemm xi eċċezzjonijiet importanti, 
li l-prestazzjoni għalihom trid tiġi vvalutata u rrapportata b’mod differenti: 
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• Indikaturi komposti (1.2, 2.2, 4.1): Dawn l-indikaturi huma aktar kumplessi u diffiċli biex jitnaqqsu għal unità 
waħda ta’ kejl.  Minflok, huma jikkonsistu f’diversi unitajiet ta’ kejl relatati li jridu jinqraw flimkien biex 
tinftiehem il-prestazzjoni ta’ bini.   

• Valutazzjonijiet kwalitattivi (4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.2). Bħalissa, dawn l-indikaturi ma għandhomx unità jew 
unitajiet ta’ kejl kwantitattivi miftiehma, għalhekk, minflok jistgħu jiġu rrapportati r-riżultati ta’ valutazzjoni 
kwalitattiva.  

• Ir-rapportar tal-informazzjoni (2.1): Dan l-indikatur huwa maħsub biex iħeġġeġ lill-utenti jimmaniġġjaw u 
jipproċessaw elementi speċifiċi ta’ data dwar il-bini tagħhom bħala għajnuna għall-mentalità li tqis iċ-ċiklu 
tal-ħajja. 

 

2.3. Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCA) kollu 

Il-qafas komuni ta’ Livell(i) jieħu approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja kollu għas-sostenibbiltà tal-bini.  Sabiex jappoġġjaw bis-
sħiħ dan l-approċċ, l-indikaturi ewlenin tal-objettivi makro 1, 2 u 3 huma kkomplementati minn valutazzjoni olistika 
tal-impatt ambjentali ta’ bini - Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCA) kollu ta’ bini.  Permezz tat-twettiq ta’ LCA, l-
impatti ambjentali assoċjati ma’ bini jistgħu jiġu kkwantifikati u l-aktar żoni sinifikanti – li komunement issir referenza 
għalihom bħala “hot spots” – jistgħu jiġu identifikati u użati bħala l-punt tat-tluq għat-titjib tal-prestazzjoni.   

 

Tabella 5. L-objettivi makro ambjentali u l-indikaturi tal-Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCA) 

Objettivi makro 1-3: Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCA) sħiħ 
Valutazzjoni f’kull fażi taċ-

Ċiklu tal-Ħajja (LCA): 
Kategoriji tal-impatt 

 

 It-tibdil fil-klima 

 It-tnaqqis tal-ożonu 

 L-aċidifikazzjoni 

 L-ewtrofikazzjoni - ilma 
ħelu akkwatiku 

 L-ewtrofikazzjoni - baħar 
akkwatiku 

 L-ewtrofikazzjoni - 
terrestri 

 Il-formazzjoni fotokimika 
tal-ożonu 

 It-tnaqqis ta’ riżorsi 
abijotiċi - minerali u 
metalli 

 It-tnaqqis ta’ riżorsi 
abijotiċi - karburanti 
fossili 

 L-użu tal-ilma 
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3. Informazzjoni introduttorja 3: Kif jaħdem Livell(i) 

F’din l-informazzjoni, jiġu introdotti u deskritti l-istruttura u l-mod kif jiġi organizzat il-qafas komuni.  Issir enfasi 
partikolari fuq it-tliet livelli, li jippermettu lill-utenti jagħżlu kemm jistgħu jkunu avvanzati l-valutazzjoni u r-

rapportar tagħhom dwar is-sostenibbiltà ta’ bini. 

 

3.1. It-tliet “livelli” 

Il-qafas komuni huwa organizzat fi tliet livelli.  Il-livelli jipprovdu għażla dwar kemm se jkun avvanzat ir-rapportar 
dwar is-sostenibbiltà għall-proġett.  It-tliet livelli jirrappreżentaw l-istadji li ġejjin fl-eżekuzzjoni ta’ proġett tal-bini: 

- Livell 1. Id-disinn kunċettwali għall-proġett tal-bini – l-aktar livell sempliċi minħabba li jinvolvi 
valutazzjonijiet kwalitattivi fi stadju bikri tal-bażi għad-disinn kunċettwali u r-rapportar dwar il-kunċetti li 
kienu jew huma maħsuba li jiġu applikati. 

- Livell 2. Il-prestazzjoni tad-disinn u l-kostruzzjoni dettaljati tal-bini – livell intermedju minħabba li jinvolvi 
l-valutazzjoni kwantitattiva tal-prestazzjoni u l-monitoraġġ iddisinjati tal-kostruzzjoni skont unitajiet u 
metodi standardizzati. 

- Livell 3. Il-prestazzjoni kif mibnija u waqt l-użu ta’ kif jaħdem il-bini wara t-tlestija u t-trasferiment tiegħu 
lill-klijent – l-aktar livell avvanzat minħabba li jinvolvi l-monitoraġġ u l-istħarriġ tal-attività kemm fuq is-sit 
tal-kostruzzjoni kif ukoll tal-bini lest u l-ewwel okkupanti tiegħu. 

L-idea bażika hija li l-livelli jirrappreżentaw vjaġġ professjonali mill-kunċett inizjali sad-disinn, il-kostruzzjoni u 
mbagħad, wara t-trasferiment, għar-realtà tal-bini lest.  It-tlugħ fil-livelli tirrappreżenta wkoll żieda fil-preċiżjoni u fl-
affidabbiltà tar-rapportar – aktar ma jkun għoli l-livell, aktar ikunu qrib ir-riżultati rrapportati li jipprovdulek data li 
tirrifletti l-prestazzjoni tal-bini kif mibni u waqt l-użu.  

 
Illustrazzjoni 3. Il-livelli – mid-disinn kunċettwali sal-prestazzjoni waqt l-użu 
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3.2. L-iżgurar tal-komparabbiltà 

Livell(i) tfassal biex jiżgura livell minimu ta’ komparabbiltà bejn bini funzjonalment ekwivalenti.  Sabiex jiġi żgurat li 
jkunu jistgħu jsiru paraguni sinifikanti abbażi tar-riżultati kwantitattivi, jiġu pprovduti struzzjonijiet u gwida speċifiċi 
għal kull indikatur.  Dawn jeħtieġu l-aderenza mill-utenti mal-punti fil-kaxxa ta’ hawn taħt. 

Sabiex jiġi appoġġjat l-użu ta’ Livell(i) fl-UE kollha, qed jiġi segwit ukoll “prinċipju ta’ ekwivalenza”.  Fil-prattika, dan 
ifisser li l-għodod u l-metodi nazzjonali, kif ukoll ċerti għodod u metodi privati, jistgħu jintużaw jekk ikunu aċċettati 
espliċitament minn Livell(i) fl-istruzzjonijiet għal kull indikatur.  Fil-każ li jintużaw wieħed jew waħda minn dawn l-
għodod jew il-metodi, l-użu tagħhom għandu dejjem jiġi rrapportat flimkien mar-riżultati. 

 
Sir af aktar 
Kif tiġi appoġġjata l-komparabbiltà bl-użu ta’ Livell(i) 
 

• L-użu tal-unitajiet komuni tal-kejl 
• It-tlestija tad-deskrizzjoni tal-bini f’Livell(i) 
• L-użu tal-istandards u l-metodi ta’ referenza ċċitati  
• Ir-rapportar meħtieġ dwar il-parametri ewlenin, is-suppożizzjonijiet u l-kwalità tad-data, sabiex tiġi 

żgurata t-trasparenza 
• Ir-regoli stipulati li huma speċifiċi għal Livell(i) u li:  

- jiffissaw il-parametri ewlenin,  
- jipprovdu data awtomatika u  
- jiddefinixxu s-suppożizzjonijiet tal-kalkolu 

 
 
 

3.3. Nagħmlu pass ieħor biex nottimizzaw il-prestazzjoni 

Livell(i) jirrikonoxxi li ladarba l-professjonisti tal-bini jkunu laħqu livell bażiku ta’ kompetenza fl-użu tal-indikaturi, 
xorta jista’ jkun hemm potenzjal sinifikanti li tiġi ottimizzata l-prestazzjoni.  Huma jistgħu jkunu jridu jagħmlu pass 
ieħor fl-iżvilupp professjonali tagħhom billi jużaw għodod, metodi u data aktar avvanzati.   

Għal kull indikatur, jiġu pprovduti opportunitajiet biex isir dan il-pass ulterjuri u tiġi ottimizzata l-prestazzjoni.  Uħud 
mit-tipi ewlenin ta’ opportunitajiet huma identifikati fil-kaxxa ta’ hawn taħt. 

 
Tgħallem aktar dwar: 

Passi li jistgħu jittieħdu biex isir pass ulterjuri u tiġi ottimizzata l-prestazzjoni bl-użu ta’ Livell(i) 

• L-użu ta’ data tal-input bi granularità ogħla 
• L-użu ta’ metodi u għodod ta’ kalkolu aktar avvanzati 
• Id-definizzjoni u l-ittestjar ta’ xenarji aktar elaborati u komprensivi 
• It-teħid f’kunsiderazzjoni ta’ aspetti addizzjonali ta’ disinn u prestazzjoni fil-kalkoli u l-estimi 
• L-użu ta’ sistemi ta’ monitoraġġ li jipprovdu granularità ogħla tad-data 
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4. Naħsbu dwar is-sostenibbiltà: laqgħat ta’ informazzjoni qosra dwar kunċetti ewlenin ta’ 
Livell(i) 
F’din il-parti ta’ Livell(i), jiġu pprovduti 4 (sub) laqgħat ta’ informazzjoni dwar il-kunċetti u l-ħsibijiet ewlenin li jirfdu 
l-qafas komuni, l-objettivi makro tiegħu u l-indikaturi.  Il-laqgħat ta’ informazzjoni jistgħu jintużaw biex jgħinu lill-
atturi kollha involuti fi proġett tal-bini japplikaw kunċetti ta’ sostenibbiltà, filwaqt li jipprovdu aktar orjentazzjoni u 
tagħlim dwar kif isir l-aħjar użu minn Livell(i) biex jiġi vvalutat proġett. 

 

4.1. Naħsbu dwar is-sostenibbiltà 1: Iċ-ċiklu tal-ħajja kollu u l-ħsieb ċirkolari 

Livell(i) jieħu approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja kollu għas-sostenibbiltà tal-bini.  F’din il-laqgħa ta’ informazzjoni se nħarsu 
lejn xi jfisser dan fil-prattika u kif id-disinn tal-bini jista’ jindirizza firxa sħiħa ta’ impatti ambjentali tul iċ-ċiklu tal-

ħajja kollu ta’ bini.  Dan japplika mhux biss għall-istadju tal-użu, iżda wkoll fir-rigward ta’ kif l-għażliet relatati mal-
konfigurazzjoni tad-disinn, il-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni tal-bini jistgħu jkunu daqstant importanti. 

Billi jittieħed approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja, tista’ tiġi analizzata l-firxa sħiħa ta’ impatti ambjentali assoċjati ma’ bini u 
jistgħu jiġu identifikati l-aktar impatti sinifikanti – l-hekk imsejħa ‘hot spots’.  Marbut ma’ dan hemm ukoll il-
kunċett ta’ ċirkolarità, li jfittex li jiżgura, mid-disinn, l-effiċjenza tar-riżorsi fit-tul.  Billi jifhmu dawn il-kunċetti 

interkonnessi, l-atturi kollha involuti fi proġett jistgħu jiġu involuti fil-minimizzazzjoni tal-impatt taċ-ċiklu tal-ħajja 
kollu ta’ bini. 

 

Il-kunċett taċ-ċiklu tal-ħajja ta’ bini huwa ferm usa’ mill-approċċ attwali li jiffoka fuq id-disinn u l-kostruzzjoni tal-
bini.  F’termini sempliċi, dan jikkonċerna l-fehim u l-kwantifikazzjoni tal-impatt ambjentali ta’ bini mill-“benniena” – 
l-estrazzjoni tal-materja prima li tintuża fil-kostruzzjoni tal-bini – sal-“qabar” – tmiem il-ħajja tas-servizz u d-
dekostruzzjoni tal-bini u kif jiġu mmaniġġjati l-materjali tal-bini (l-irkupru, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-immaniġġjar 
tal-iskart).  

Livell(i) tfassal biex iħeġġeġ lill-professjonisti tal-bini, sa fejn ikun possibbli f’kull waħda mill-kapaċitajiet tagħhom u 
f’timijiet, jaħsbu dwar iċ-ċiklu tal-ħajja kollu u ċ-ċirkolarità tad-disinn ta’ bini f’kull fażi taċ-ċiklu tal-ħajja.  Il-bini huwa 
bank ta’ materjali sinifikanti, li jservi bħala repożitorju għar-riżorsi matul bosta għexieren ta’ snin, għalhekk, huwa 
importanti li jiġi ddisinjat, jinbena, issirlu manutenzjoni u jiġi rinnovat bl-użu ta’ ħsieb ċirkolari.   

Il-kunċetti bażiċi u t-terminoloġija wara approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja kollu 

L-impatti ambjentali ta’ rilevanza tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ bini huma varjati u jiddependu ħafna fuq l-attivitajiet matul 
kull stadju taċ-ċiklu tal-ħajja.  Huma jiġu kkwantifikati primarjament fil-forma ta’ estimi għall-emissjonijiet li jistgħu 
jikkawżaw ħsara lill-ambjent, li jiġu kkalkolati u rrapportati bħala “kategoriji tal-impatt”.  Dawn il-kategoriji tal-impatt 
jinkludu l-kontribut għat-tibdil fil-klima ta’ gassijiet bħas-CO2, il-kontribut għall-aċidifikazzjoni ta’ gassijiet bħad-
dijossidu tal-kubrit u l-kontribut għat-tossiċità ta’ sustanzi bħal metalli tqal għall-bniedem u għall-ekosistema.  Xi 
kategoriji ta’ impatt jikkaratterizzaw ukoll il-kontribut tal-bini għat-tnaqqis ta’ minerali, metalli u riżorsi ta’ karburanti 
fossili. Kategorija tal-impatt li hija rilevanti direttament għall-bini hija t-telf tal-ħamrija kkawżat mill-bidla fl-użu tal-
art u l-issiġillar tal-wiċċ. 

Meta tfittex li tifhem l-impatti ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja ta’ bini, l-aktar kunċetti importanti biex tibda huma dawn 
li ġejjin: 

• Stadji taċ-ċiklu tal-ħajja: Dawn huma l-istadji distinti fil-ħajja ta’ bini li għalihom huma assenjati l-impatti 
ambjentali.  Pereżempju, l-impatti assoċjati mal-manifattura ta’ briksa se jiġu assenjati għall-“istadju tal-
produzzjoni”.  L-enerġija kkonsmata mill-okkupanti ta’ bini se tiġi assenjata għall-“istadju tal-użu”.  Livell(i) 
huwa bbażat fuq l-istadji taċ-ċiklu tal-ħajja deskritti fl-istandard EN 15978, li min-naħa tagħhom 
huma maqsuma f’moduli għall-iskop tal-analiżi u r-rapportar f’aktar dettall dwar x’jikkawża l-
impatti (ara Figure 4). 
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• Kategoriji tal-impatt: Kull kategorija ta’ impatt ambjentali li se tiġi vvalutata tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ bini 
għandha indikatur b’unità jew unitajiet distinti ta’ kejl.  Dawn l-unitajiet ta’ kejl huma assoċjati mal-għażla 
sottostanti tal-immudellar u l-metodu tal-kalkolu.   L-impatti ambjentali vvalutati f’Livell(i) huma 
primarjament dawk li jissejħu kategoriji ta’ impatt “tal-punt nofsani” li jkejlu l-emissjonijiet fl-ambjent, bħas-
CO2, jew l-użu ta’ riżorsi estratti mill-ambjent, bħal metalli.  Għal kull kategorija tal-impatt, il-
kontribuzzjonijiet relattivi ta’ kull tip ta’ emissjoni jew użu ta’ riżorsi mbagħad jiġu ponderati skont l-impatt 
tagħhom – pereżempju, kull molekula ta’ gass metan għandha 25 darba aktar mill-potenzjal tat-tisħin 
globali ta’ molekula tas-CO2. 

• Unità funzjonali: L-unità ta’ referenza tat-tqabbil bejn id-disinji jew il-proġetti tal-bini.  F’Livell(i), ir-riżultati 
jiġu normalizzati għal kull m2 ta’ erja tal-art utli u għal kull sena ta’ tul ta’ ħajja utli — jiġi preżunt li t-tul tal-
ħajja  ta’ referenza jkun 50 sena. 

• Data tal-inventarju taċ-ċiklu tal-ħajja: Dan huwa l-element kostitwenti ta’ valutazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja u 
huwa kkompilat f’żewġ stadji.  Id-data mhux ipproċessata hija l-ewwel meħtieġa għall-massa tar-riżorsi tal-
materjali użati matul iċ-ċiklu tal-ħajja – imsejħa “l-lista ta’ materjali” – kif ukoll riżorsi oħrajn bħall-enerġija, 
il-fjuwil u l-ilma, kif ukoll kwalunkwe emissjonijiet diretti (pereżempju, refriġeranti, VOCs minn finituri).  
Imbagħad jiġu stmati l-emissjonijiet fl-ambjent u l-konsum tar-riżorsi assoċjati ma’ dan l-użu tar-riżorsi.  Dan 
il-fluss tal-inventarju huwa assoċjat mal-proċessi tal-estrazzjoni tal-materjali, l-ipproċessar, il-manifattura u 
l-ġenerazzjoni tal-enerġija.  Din id-data tista’ tkun “primarja”, bħala data reali minn siti ta’ produzzjoni 
rappreżentattivi, jew “sekondarja” u “ġenerika”, bħala medja meħuda għal bosta siti ta’ produzzjoni 
rappreżentattivi fil-livell reġjonali, nazzjonali, tal-UE jew internazzjonali.  Jeħtieġ li tingħata attenzjoni lil din 
id-data biex jiġi żgurat li, sa fejn ikun possibbli, tkun rappreżentattiva tal-proċessi u r-riżorsi li huma assoċjati 
mad-disinn, il-kostruzzjoni u l-użu tal-bini – b’mod partikolari f’termini tal-età tad-data u t-teknoloġija użata 
f’dak il-post ġeografiku.  

• Hot spots: Dawn huma l-aktar punti importanti fiċ-ċiklu tal-ħajja ta’ bini li għandhom l-ogħla influwenza fuq 
ir-riżultat globali.  Huma jistgħu jkunu relatati mal-istadji jew il-moduli taċ-ċiklu tal-ħajja ta’ bini (pereżempju 
B: L-istadju tal-użu, il-modulu B2: Il-manutenzjoni), il-proċessi speċifiċi (pereżempju, il-manifattura tas-
siment), il-komponenti speċifiċi (pereżempju, pannelli tal-faċċata, kolonni strutturali, installazzjonijiet 
interni u finituri) jew fluss elementari (pereżempju, l-emissjonijiet ta’ CO2 minn bojler). 

• Xenarji: Dawn jirrappreżentaw deskrizzjonijiet u projezzjonijiet fil-futur dwar kif se jintuża l-bini, kif ukoll 
dwar kif l-ambjent jista’ jinbidel u jinfluwenza l-impatti assoċjati mal-bini matul iċ-ċiklu tal-ħajja.  
Pereżempju, Livell(i) jenfasizza, fost l-oħrajn, l-importanza li jiġu żviluppati xenarji biex jirrappreżentaw: 

- kemm jista’ jdum jintuża l-bini qabel ma jkun hemm bżonn ta’ rinnovazzjoni maġġuri,  

- kif it-tibdil fil-klima jista’ jinfluwenza l-ħtiġijiet tat-tisħin u tat-tkessiħ,  

- kif l-emissjonijiet tas-CO2 mill-ġenerazzjoni tal-elettriku nazzjonali u tal-UE jistgħu jonqsu maż-żmien, 

- kif id-disinn għall-adattabilità jista’ jinfluwenza t-tul tal-ħajja utli, 

- kif id-disinn għad-dekostruzzjoni jista’ jinfluwenza l-użu tal-bank tal-materjal. 
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Illustrazzjoni 4. L-istadji fiċ-ċiklu tal-ħajja ta’ bini 

Adattata minn CEN (2011) 

X’qegħdin jgħidulna diġà l-valutazzjonijiet taċ-ċiklu tal-ħajja tal-bini? 

Filwaqt li l-impatti ambjentali relatati mal-fażi tal-użu tal-bini jibqgħu importanti, it-tranżizzjoni lejn Bini b’Użu ta’ 
Enerġija Qrib iż-Żero (NZEB) b’effiċjenza enerġetika għolja issa qed tmexxi l-bilanċ lejn l-impatti assoċjati mal-
materjali tal-kostruzzjoni.  L-evidenza mill-valutazzjonijiet taċ-ċiklu tal-ħajja diġà mwettqa tipprovdi għarfien dwar 
fejn jinsabu l-‘hot spots’ għall-impatti ambjentali assoċjati mal-materjali tal-kostruzzjoni: 

• L-istrutturi li jġorru l-piż, il-ħitan esterni u l-faċċati jidhru li huma l-hot spot prinċipali għall-impatti tal-
materjali fil-maġġoranza tal-kategoriji tal-impatt użati fil-valutazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja (‘Life Cycle 
Assessment’ - LCA) tal-bini.   

• L-indirizzar ta’ dawn l-impatti jinvolvi enfasi fuq il-kontribuzzjonijiet għall-impatti tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-
aktar flussi ta’ materjali sinifikanti, li jinkludu l-konkrit, il-briks, iċ-ċeramika, l-azzar u l-injam. 

L-impatti ambjentali assoċjati ma’ kull wieħed minn dawn il-materjali u l-elementi huma distinti u ma jistgħux jiġu 
indirizzati b’enfasi fuq kategorija ta’ impatt waħda jew aspett ta’ disinn wieħed.  Għalkemm l-effiċjenza tal-materjal 
xi drabi tista’ tkun indikatur għat-titjib fid-disinn, approċċ komprensiv huwa preferibbli sabiex jiġu indirizzati l-impatti 
distinti assoċjati mal-minerali mhux metalliċi, il-metalli u l-materjali bbażati fuq l-injam użati. 

Matul il-fażi tal-użu jistgħu jinħolqu wkoll impatti sinifikanti assoċjati mal-materjali u l-elementi tal-bini:  Pereżempju:   
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• It-tiswijiet u l-manutenzjoni maġġuri skedati jistgħu jirriżultaw fis-sostituzzjoni tal-materjali u tal-elementi 
(pereżempju, soqfa, faċċati).   

• Ir-rinnovazzjonijiet jistgħu jirriżultaw ukoll fis-sostituzzjoni ta’ materjali li jitwaħħlu u elementi maġġuri 
oħrajn bħal twieqi u faċċati.  L-impatti distinti assoċjati ma’ materjali li jitwaħħlu, bħat-tossiċità għall-
bnedmin, jistgħu ma jiġux identifikati u kkwantifikati jekk dawn l-indikaturi ma jiġux inklużi fil-kategoriji tal-
impatt magħżula.   

• L-effiċjenza u l-intensità tal-użu tal-istrutturi tal-bini, tal-ispazju u tal-art huma punt fokali importanti għal 
titjib.   

- Għad-djar, id-disinn għal forom ta’ bini aktar kompatti huwa aktar effiċjenti fl-użu tal-art, tal-materjal 
u tal-enerġija.   

- Għal binjiet kummerċjali bħal uffiċini, id-disinn għall-adattabilità u l-estensjoni tal-ħajja tal-istrutturi 
jista’ jnaqqas l-impatti tal-materjali.  

- L-għażla tal-unità funzjonali hija kritika fid-definizzjoni ta’ kif titkejjel l-intensità tal-użu tar-riżorsi.  
Pereżempju, il-kejl tal-impatti għal kull stazzjon tax-xogħol jew resident jista’ jkun aktar informattiv 
mill-kejl tal-impatti għal kull metru kwadru ta’ erja tal-art utli. 

 

Kif jista’ jintuża Livell(i) biex jiġi vvalutat iċ-ċiklu tal-ħajja kollu? 

Il-qafas komuni ta’ Livell(i) jinkoraġġixxi lill-utenti jaħsbu dwar iċ-ċiklu tal-ħajja kollu ta’ bini, filwaqt li jipprovdi bażi 
għall-kwantifikazzjoni, l-analiżi u l-fehim taċ-ċiklu tal-ħajja.  Marbut ma’ dan, huwa jfittex li jindirizza għadd ta’ aspetti 
taċ-ċirkolarità billi jipprovdi indikaturi li jistgħu jgħinu biex wieħed jifhem kif tiġi estiża l-utilità tal-bini - mhux biss 
f’termini tal-ħajja u l-valur tas-servizz tiegħu fis-suq tal-proprjetà, iżda wkoll f’termini tal-potenzjal futur għall-
irkupru, l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ tal-materjali li huwa magħmul minnhom. 

Ir-rapportar huwa inkoraġġit għall-istadji kollha taċ-ċiklu tal-ħajja sabiex tinkiseb stampa sħiħa tal-impatti 
ambjentali.  Barra minn hekk, Livell(i) huwa mfassal b’mod li l-utenti jistgħu jibdew billi jitgħallmu dwar il-passi 
differenti li huma meħtieġa biex issir valutazzjoni tal-potenzjal ta’ tisħin globali (‘Global Warming Potential’ - GWP) 
taċ-ċiklu tal-ħajja u, jekk jagħżlu huma, jestendu l-analiżi għal Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCA) sħiħa f’kull fażi 
taċ-ċiklu tal-ħajja. 

Dan il-proċess ta’ tagħlim jibda b’sett ta’ kunċetti ta’ disinn li jistgħu jgħinu fil-mentalità li tqis iċ-ċiklu tal-ħajja (ara l-
kaxxa ta’ hawn taħt).  Indikaturi oħrajn ta’ Livell(i) jikkontribwixxu wkoll għal dan il-proċess ta’ tagħlim billi jindirizzaw 
aspetti ta’ LCA – inklużi:  

• 2.1, li tiġbor informazzjoni dwar l-iskeda tax-xogħlijiet tal-bini, il-materjali u l-ħajja tas-servizz 

• 2.3 u 2.4, li jippermettu li jiġu żviluppati xenarji għall-adattabilità u d-dekostruzzjoni 

• 5.1, 5.2 u 5.3, li jivvalutaw ir-riskji ta’ bidliet futuri possibbli fil-klima għall-bini  

Is-sejbiet mill-valutazzjonijiet taċ-ċiklu tal-ħajja tal-bini eżistenti ppreżentati f’din il-laqgħa ta’ informazzjoni tlaqqgħu 
flimkien f’sett ta’ aspetti tad-disinn taċ-ċiklu tal-ħajja ta’ Livell(i) li jifformaw il-punt tat-tluq għal soluzzjonijiet 
ibbażati fuq proġetti abbażi tal-mentalità li tqis iċ-ċiklu tal-ħajja (ara l-kaxxa ta’ hawn taħt).   

Tgħallem aktar dwar 
Il-kunċetti tad-disinn taċ-ċiklu tal-ħajja ta’ Livell(i) 

• L-għamla, il-forma u l-użu effiċjenti tal-bini: Il-proporzjon tal-erja tas-superfiċje mal-volum ta’ bini, 
magħruf ukoll bħala d-densità jew il-kompattezza tiegħu, kif ukoll l-għoli tiegħu, jinfluwenza l-effiċjenza 
tal-materjal u l-użu tal-enerġija.  Forma aktar kompatta tal-bini tista’ tuża aktar minn 20 % inqas materjali 
fil-kostruzzjoni u fl-istadju tal-użu tikkonsma aktar minn 20 % inqas enerġija għat-tisħin u għat-tkessiħ.  
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L-intensità tal-użu ta’ bini, kemm f’termini ta’ densità tal-okkupazzjoni kif ukoll tal-użu ġenerali, tista’ 
tinfluwenza wkoll il-prestazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja. 

• Il-kostruzzjoni ottimizzata ta’ NZEB: Applikabbli kemm għal proġetti ta’ bini ġdid kif ukoll għal dawk ta’ 
rinnovazzjoni maġġuri, li fihom għandu jiġi kkunsidrat il-kompromess bejn iż-żewġ stadji li ġejjin: 
- Il-konsum tal-enerġija fl-istadju tal-użu: Il-fażi tal-użu tal-bini hija influwenzata ħafna mill-użu tal-

enerġija primarja, b’mod partikolari, għat-tisħin tal-ispazju, għall-ilma sħun u għad-dawl;  
- Il-konsum tal-enerġija fl-istadju tal-produzzjoni: Waqt li tnaqqas il-konsum tal-enerġija, it-

tranżizzjoni għal bini b’użu ta’ enerġija qrib iż-żero (NZEBs) kienet teħtieġ ukoll l-użu ta’ aktar enerġija 
inkorporata għall-manifattura ta’ insulazzjoni, twieqi, sistemi ta’ faċċati, massa termali u teknoloġiji 
tal-enerġija rinnovabbli ta’ prestazzjoni ogħla. 

• Ċikli ottimizzati tal-użu tal-materjal: L-istruttura ta’ bini fil-biċċa l-kbira tal-każijiet tammonta għal aktar 
minn nofs l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra inkorporati assoċjati mal-kostruzzjoni.   
- Strutturi ġodda: L-evidenza tissuġġerixxi li bl-ottimizzazzjoni tad-disinji strutturali, l-użu tal-materjal 

jista’ jitnaqqas b’madwar terz, filwaqt li jibqgħu jinżammu l-karatteristiċi tekniċi meħtieġa.   
- Strutturi użati mill-ġdid: Bl-użu mill-ġdid tal-istruttura ta’ bini eżistenti, jista’ jsir tnaqqis sinifikanti fl-

użu tal-materjal u fl-emissjonijiet ta’ gassijiet serra assoċjati. 
• Disinn għall-adattabilità: Il-potenzjal li l-bini jadatta u jkun flessibbli għall-ħtiġijiet ta’ suq li qed jinbidel u 

tal-okkupanti jista’ jestendi l-ħajja ta’ bini, inklużi, b’mod importanti, l-istruttura u l-elementi ewlenin 
tiegħu, li huma hot spots taċ-ċiklu tal-ħajja.  

• Estensjoni tal-ħajja tas-servizz tal-bini u tal-komponenti: Il-ħajja tal-bini, xi drabi msejħa wkoll il-ħajja tas-
servizz tiegħu, u l-ħajja tal-komponenti tiegħu, huma fatturi importanti li jinfluwenzaw l-impatti fil-fażi 
tal-kostruzzjoni u tal-użu.  B’mod ġenerali, aktar ma jkunu meħtieġa ċ-ċikli ta’ sostituzzjoni u 
rinnovazzjoni, aktar ikun kbir l-impatt inkorporat.  Dan huwa partikolarment il-każ għar-rinnovazzjoni tas-
servizzi tal-bini, inklużi l-wajers u l-pajpijiet, kif ukoll finituri bħaż-żebgħa. 

• Disinn għad-dekostruzzjoni: L-iskart iġġenerat waqt il-proċessi tal-manifattura tal-prodotti, tal-
kostruzzjoni fuq il-post u tad-demolizzjoni jista’ jammonta għal proporzjon sinifikanti tal-flussi globali tal-
materjal fuq sit tal-kostruzzjoni u, jekk ma jerġax jintuża jew jiġi rriċiklat, jista’ jwassal għal riżorsi moħlija 
u, b’hekk, għal żieda fl-impatti taċ-ċiklu tal-ħajja fuq livell settorjali.  
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4.2. Naħsbu dwar is-sostenibbiltà 2: Jitnaqqas id-distakk bejn id-disinn u l-prestazzjoni attwali tal-bini 

Il-maġġoranza tal-valutazzjonijiet tal-prestazzjoni tas-sostenibbiltà jsiru fl-istadju tad-disinn.  Huwa biss fi ftit 
każijiet li l-prestazzjoni tal-bini lest tiġi mmonitorjata.  Hemm evidenza dejjem tiżdied li turi li jista’ jkun hemm ir-

riskju li jkun hemm distakk bejn l-estimi tad-disinn u l-prestazzjoni reali ta’ bini u li, f’xi każijiet, dan id-distakk jista’ 
jkun sinifikanti, f’xi każijiet sa 50 %.  Dan jista’ jkun dovut għal għadd ta’ fatturi, li huma importanti li nifhmu u 

nitgħallmu minnhom. 

Sabiex jiġi żgurat li għanijiet bħall-użu effiċjenti tal-enerġija u tal-ilma, jew is-sodisfazzjon tal-okkupanti fl-ambjent 
intern, fil-fatt jintlaħqu, Livell(i) jfittex li jiżgura li mill-bidu nett ikun hemm objettiv ċar li tiġi vverifikata l-

prestazzjoni ta’ bini kif mibni u waqt l-użu.  Dan jista’ jsir billi jiġi ppjanat li jiġu vverifikati l-ispeċifikazzjonijiet tal-
bini kif mibni, li tiġi mmonitorjata l-prestazzjoni ta’ bini ladarba jitlesta u li jiġi kkunsidrat li jsir stħarriġ dwar is-

sodisfazzjon tal-okkupanti. 
 

Sabiex jiġi żgurat li għanijiet bħall-użu effiċjenti tal-enerġija u tal-ilma, jew tal-arja interna ta’ kwalità tajba, fil-fatt 
jintlaħqu, huwa importanti li tiġi mmonitorjata l-prestazzjoni ta’ bini ladarba jitlesta – kemm f’termini ta’ data tal-
prestazzjoni waqt l-użu, kif ukoll f’termini tal-ispeċifikazzjonijiet finali tal-bini kif mibni.  Jista’ jkun hemm firxa ta’ 
raġunijiet għaliex bini ma jkollux il-prestazzjoni prevista:   

• Il-kwalità hija b’mod ġenerali sfida kontinwa fis-settur tal-kostruzzjoni u teħtieġ attenzjoni matul il-proċess 
tat-twettiq ta’ proġett; 

• Forom ġodda u innovattivi ta’ disinn u kostruzzjoni meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ sostenibbiltà 
jistgħu jeħtieġu l-użu ta’, għall-ewwel, tekniki, materjali u sistemi ġodda u mhux familjari;  

• Is-suppożizzjonijiet li saru fil-kalkolu u s-simulazzjoni tal-prestazzjoni jistgħu jiddependu fuq valuri 
awtomatiċi biex jiddeskrivu x-xejriet tal-użu tal-okkupanti potenzjali u, b’mod addizzjonali, jistgħu ma jqisux 
id-domandi kollha għall-enerġija fil-bini okkupat; 

• Il-lakuni fil-komunikazzjoni, fil-koordinazzjoni u fir-responsabbiltajiet fi ħdan proġett jistgħu jwasslu biex id-
dettalji u l-ispeċifikazzjonijiet tad-disinn ma jitmexxewx ’il quddiem; u 

• It-tim tal-proġett jista’ ma jkollux l-għarfien espert xieraq biex jittrasforma kull objettiv ta’ sostenibbiltà 
f’disinji dettaljati u proġetti mibnija.  

Billi dawn jiġu indirizzati fi stadju bikri u billi jiġi eżaminat kif se jitwettaq il-proġett, huwa possibbli li jiġi minimizzat 
ir-riskju ta’ lakuni fil-prestazzjoni.  Fl-aħħar mill-aħħar, il-binjiet jinħolqu wkoll biex jintużaw min-nies u, għalhekk, is-
sodisfazzjon tal-okkupanti huwa komplement importanti għall-monitoraġġ.  Dan se jinvolvi l-istħarriġ ta’ dawk li 
jgħixu u jaħdmu f’bini.  Stħarriġ bħal dan se jippermetti li jiġu analizzati aspetti oħrajn tal-prestazzjoni – pereżempju, 
is-sodisfazzjon bil-livell ta’ kontroll fuq l-ambjent intern. 

L-attivitajiet kollha ta’ monitoraġġ u stħarriġ ta’ wara l-okkupanza jeħtieġu ppjanar bir-reqqa u, sabiex jinkiseb l-aktar 
valur mill-eżerċizzju, impenn min-naħa ta’ dawk kollha involuti biex jitgħallmu mis-sejbiet u jużawhom.  Dan il-
proċess ta’ tagħlim professjonali jista’ jkun ta’ valur mhux biss għan-naħa tal-klijenti, iżda wkoll għall-membri tat-tim 
tad-disinn, għall-maniġers tal-proġetti u għall-kuntratturi.  Għalhekk, l-utenti ta’ Livell(i) huma mħeġġa jwettqu 
monitoraġġ u stħarriġ wara t-tlestija u wara l-okkupanza, bl-għan li jivvalutaw il-prestazzjoni tal-bini lest.  

 

Kif jista’ jintuża Livell(i) biex jitnaqqas id-distakk? 

Sabiex tiġi pprovduta stampa sħiħa tal-prestazzjoni ta’ bini, huwa importanti li jitwettaq monitoraġġ preċiż tal-
prestazzjoni ta’ bini lest.  Dan il-pass se jipprovdi data mkejla għall-finijiet ta’ rapportar.  Din id-data tista’ mbagħad 
tiġi analizzata sabiex jiġi eżaminat kemm il-prestazzjoni tal-bini kienet tajba fil-prattika.  Jekk ikun hemm xi lakuna 
fil-prestazzjoni, id-data tista’ tintuża bħala l-punt tat-tluq għad-dijanjożi u r-rimedju ta’ kwalunkwe problema jew 
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difett.   L-ispeċifikazzjonijiet tal-bini kif mibni għandhom jiġu vverifikati wkoll, minħabba li setgħu saru bidliet 
sinifikanti matul il-proċess. 

Għal dawk l-indikaturi li jistgħu jiġu mmonitorjati, Livell(i) jipprovdi struzzjonijiet bażiċi dwar kif għandu jsir dan. L-
attivitajiet ta’ monitoraġġ huma speċifikati, kif ukoll l-istandards ta’ referenza li jakkumpanjawhom.  Dan jinkludi 
enfasi fuq:  

• l-ittestjar tal-fibra tal-bini, 

• l-ittestjar tas-sistemi HVAC, 

• il-kejl tal-konsum tal-enerġija u tal-ilma, 

• il-kejl tal-arja ta’ ġewwa, kemm waqt it-trasferiment kif ukoll waqt l-okkupanza, 

• il-kundizzjonijiet termali mal-okkupanza, u 

• il-kontribut u l-kwalità tad-dawl ta’ matul il-jum u tad-dawl artifiċjali. 

Il-monitoraġġ għandu jinkludi wkoll data relatata mal-kwantitajiet u l-kostijiet tal-bini kif mibni – inklużi l-materjali 
tal-bini użati.  Din id-data hija importanti minħabba li varjanza fl-iskeda finali tax-xogħlijiet u tal-materjali tista’ 
tinfluwenza l-inventarju taċ-ċiklu tal-ħajja użat għall-kalkolu ta’ indikaturi bħal 1.2 Il-GWP (Potenzjal ta’ Tisħin 
Globali) taċ-ċiklu tal-ħajja, kif ukoll is-suppożizzjonijiet tal-ħajja tas-servizz u tal-manutenzjoni rreġistrati f’2.1 Lista 
ta’ materjali, skeda tax-xogħlijiet u t-tul tal-ħajja u użati f’6.1 Il-Kost taċ-Ċiklu tal-Ħajja.   

 

Stħarriġ dwar is-sodisfazzjon tal-okkupanti 

Is-sodisfazzjon tal-okkupanti huwa wkoll parametru kritiku għas-suċċess ta’ bini.  Għalkemm mhuwiex parti ċentrali 
mill-qafas komuni ta’ Livell(i), huwa rrakkomandat bħala komplement għall-monitoraġġ tal-parametri kwantitattivi 
u hija pprovduta gwida ġenerali.  L-evalwazzjoni tas-sodisfazzjon tal-okkupanti teħtieġ proċess ta’ intervisti u stħarriġ 
strutturati, bl-użu ta’ metodoloġiji bħal dawk ipprovduti mill-istandards ISO 10551 u 28802, u b’enfasi fuq aspetti ta’ 
prestazzjoni speċifiċi meqjusa bħala importanti għall-kisba ta’ bini komdu u tajjeb għas-saħħa.  Dan il-proċess tista’ 
ssir referenza għalih billi tintuża terminoloġija differenti, inklużi evalwazzjoni ta’ wara l-okkupanza (‘Post Occupancy 
Evaluation’ - POE), stħarriġ dwar il-kwalità ambjentali ta’ ġewwa (‘Indoor Environmental Quality’ - IEQ) tal-okkupanti 
jew stħarriġ dwar l-utenti tal-bini (‘Building User Survey’ - BUS). Għall-finijiet ta’ Livell(i), il-proċess jissejjaħ 
evalwazzjoni ta’ wara l-okkupanza (POE).  

L-indikaturi 4.1 (Il-kwalità tal-arja ta’ ġewwa) u 4.2 (Il-ħin barra mill-medda ta’ kumdità termali) huma l-indikaturi 
ewlenin fi ħdan Livell(i) li għalihom huwa speċifikat metodu ta’ stħarriġ standardizzat.  Pereżempju, fil-każ ta’ 4.2, 
jeżisti metodu biex jiġi vvalutat is-sodisfazzjon tal-okkupanti b’kumdità termali.  Jista’ jintuża format ta’ stħarriġ li 
jkun ġie kkalibrat b’mod statistiku għal kundizzjonijiet reali ta’ kumdità termali.   

Dawk it-timijiet tal-proġetti li jkunu jixtiequ jagħmlu valutazzjoni usa’ tas-sodisfazzjon tal-okkupanti għandhom 
jirreġistraw dan l-objettiv fil-pjan tal-proġett tagħhom ta’ Livell(i).  Imbagħad huwa rrakkomandat li jiġu kkonsultati 
l-metodi identifikati fil-kaxxa ta’ hawn taħt bħala punt tat-tluq.   

Tgħallem aktar dwar: 

Evalwazzjoni ta’ wara l-okkupanza (POE) tal-kumdità u tas-sodisfazzjon  

POE tipikament titwettaq mill-inqas sena wara li l-bini jkun ġie okkupat kompletament. Normalment ikunu 
jikkonsistu f’intervisti mal-okkupanti biex jiġu evalwati aspetti kwalitattivi relatati mal-indikaturi tal-prestazzjoni 
tal-bini.  Ġeneralment, il-POE għandha titwettaq minn parti terza bl-użu ta’ metodoloġija standardizzata.   

Għadd ta’ metodi u standards ta’ evalwazzjoni saru referenzi standard għall-Evalwazzjonijiet ta’ Wara l-
Okkupanza.  Kull wieħed minn dawn il-metodi u l-istandards jipprovdu sett ta’ għodod ta’ gwida dwar kif 
għandhom jitwettqu kombinazzjonijiet ta’ evalwazzjonijiet kwantitattivi u kwalitattivi, kif ukoll jipprovdu 
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mistoqsijiet ta’ stħarriġ mudell li jistgħu jintużaw.  Lista mhux eżawrjenti tal-aktar metodi u standards referenzjati 
hija din li ġejja: 

 Il-metodu ta’ stħarriġ dwar l-utenti tal-bini (‘Building User Survey’ - BUS), li ġie żviluppat mill-esperjenza 
tal-evalwazzjoni ta’ bini li kien juża ftit enerġija fis-snin tmenin (1980s) u fis-snin disgħin (1990s) 2.  

 Occupant Indoor Environmental Quality (Stħarriġ dwar il-kwalità ambjentali ta’ ġewwa tal-okkupanti, 
IEQ) ta’ CBE (Berkeley), li huwa format ibbażat fuq il-web li jindirizza seba’ aspetti tal-kwalità ta’ ġewwa3. 

 Proċess ta’ soft-landing, li huwa approċċ f’diversi stadji biex jitwasslu binjiet aħjar li jinkludi stadju finali 
ta’ servizzi ta’ segwitu estiżi u POE4. 

Barra minn hekk, għadd ta’ skemi ta’ valutazzjoni tal-bini u għodod ta’ rapportar jipprevedu Evalwazzjonijiet ta’ 
Wara l-Okkupanza: 

 bħala rekwiżit fundamentali tal-iskema (pereżempju, Miljöbyggnad fl-Iżvezja; SSO fi Spanja),  
 bħala indikatur, kriterju jew kreditu mhux obbligatorju (pereżempju, BREEAM New Construction, LEED 

Building Operations & Maintenance, Finland GBC Building Performance Indicators).    

 

 

  

                                                           
2 Arup, BUS methodology, http://www.busmethodology.org/ 
3 L-Università ta’ California Berkeley, Occupant Indoor Environmental Quality (IEQ) Survey and Building Benchmarking, Centre for the Built 
Environment, https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm  
4 BSRIA, Soft landings process, https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/  

https://www.cbe.berkeley.edu/research/briefs-survey.htm
https://www.bsria.co.uk/services/design/soft-landings/
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4.3. Naħsbu dwar is-sostenibbiltà 3: Kif tinkiseb rinnovazzjoni sostenibbli  

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew il-ġdid ifittex li joħloq l-impetu għal “mewġa ta’ rinnovazzjoni” biex itejjeb l-istokk 
immobiljari eżistenti sabiex dan jibqa’ validu fil-futur kontra t-tibdil fil-klima, jitnaqqas il-faqar enerġetiku u 

jinħolqu impjiegi ġodda.  Il-ħtieġa li jiġu indirizzati aspetti oħrajn tas-sostenibbiltà tal-ispazji interni fejn ngħixu u 
naħdmu, bħas-saħħa, il-kumdità u l-adattabilità, qed issir dejjem aktar importanti u l-proġetti ta’ rinnovazzjoni 

maġġuri joħolqu opportunitajiet biex jiġu indirizzati dawn l-aspetti tad-disinn. 

Livell(i) jinkoraġġixxi approċċ komprensiv għal proġetti ta’ rinnovazzjoni maġġuri u profonda, abbażi ta’ fehim tal-
karatteristiċi u l-kwalitajiet ta’ kull bini, evalwazzjoni tal-potenzjal li tittejjeb il-prestazzjoni u approċċ taċ-ċiklu tal-

ħajja għad-disinn tal-proġetti ta’ rinnovazzjoni. 
 

Madwar 85-90 % tal-istokk immobiljari li huwa pproġettat li jkun għadu jeżisti fl-2050 diġà nbena u dan l-istokk fih 
bank ta’ materjal vast u mifrux mal-kontinent ta’ riżorsi.  Pereżempju, l-estimi mill-Ġermanja jissuġġerixxu li l-
ambjent mibni tal-pajjiż jifforma repożitorju ta’ madwar 50 biljun tunnellata ta’ materjali.   

L-evidenza taċ-ċiklu tal-ħajja tissuġġerixxi li, billi nagħmlu rinnovazzjonijiet profondi u ta’ prestazzjoni għolja tal-bini 
eżistenti, nistgħu b’mod indikattiv innaqqsu l-impatti ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja assoċjati mal-użu kemm tal-
enerġija kif ukoll tal-ilma mill-okkupanti tal-bini u l-prodotti tal-kostruzzjoni b’60-80 %.  Madwar l-UE, huwa stmat li 
r-rinnovazzjonijiet profondi li jnaqqsu l-konsum tal-enerġija b’mill-inqas 60 % jitwettqu biss f’0.2 % tal-istokk 
immobiljari fis-sena. Din ir-rata se jkollha tiżdied b’mod sinifikanti jekk l-UE trid tilħaq il-miri tagħha tat-tibdil fil-
klima.   

Il-konfinament estiż u profond tal-popolazzjoni b’riżultat tal-pandemija Covid-19 reċentement ġab ukoll enfasi ġdida 
fuq is-saħħa, il-kumdità u l-adattabilità tal-ispazji li fihom ngħixu u naħdmu għal perjodi ta’ żmien sostnuti.  Ir-
rinnovazzjoni maġġuri tista’ għalhekk toħloq ukoll opportunitajiet biex jiġu indirizzati aspetti ta’ bini li jistgħu jkunu 
ta’ detriment għall-kwalità tal-ħajja u għall-produttività tal-okkupanti. 

Kif jista’ jiġi applikat Livell(i) għal rinnovazzjonijiet maġġuri? 

Livell(i) jintegra l-prinċipji tad-disinn u l-passi ta’ valutazzjoni li huma mfassla biex il-proġetti ta’ rinnovazzjoni maġġuri 
jsiru aktar sostenibbli.  L-ewwel pass biex issir rinnovazzjoni sostenibbli ta’ bini huwa stħarriġ komprensiv tal-
kostruzzjoni tal-bini oriġinali u, jekk possibbli, l-esperjenza tal-okkupanti.  Dan l-ewwel pass huwa kritiku fit-titjib tal-
prestazzjoni minħabba li kull rinnovazzjoni għandha tkun imfassla għall-kundizzjonijiet eżistenti u l-karatteristiċi 
tekniċi tal-bini, ix-xejriet maħsuba tal-okkupanza u l-kuntest lokali tagħha.   

Xi drabi, il-karatteristiċi eżistenti jistgħu jiġu sfruttati aktar, bħal bjar tad-dawl u terrazzini biex jipprovdu 
ventilazzjoni, iżda jista’ jkun hemm ukoll problemi inerenti li jridu jiġu dijanjostikati u li ma kinux oriġinarjament 
previsti, bħal pontijiet termali, dħul tal-ilma jew tnixxija ta’ arja, ikkawżati minn ċerti materjali u strutturi bħal gallariji 
u pannelli tal-ħitan.  L-esperjenza tal-okkupanti fl-użu tal-bini tista’ tenfasizza wkoll aspetti ta’ prestazzjoni li jistgħu 
jiġu indirizzati. 

Ladarba din l-informazzjoni tkun ġiet ikkompilata, tista’ tintuża biex isiru simulazzjonijiet preċiżi tal-prestazzjoni bażi 
tal-bini u biex jiġu żviluppati għażliet ta’ disinn.  Il-qafas ta’ Livell(i) mbagħad jipprovdi struzzjonijiet imfassla apposta 
dwar kif għandhom jiġu indirizzati s-sitt (6) objettivi makro minn perspettiva ta’ rinnovazzjoni.  Il-kaxxa ta’ hawn taħt 
tiġbor fil-qosor uħud mill-oqsma ewlenin ta’ opportunità biex tittejjeb il-prestazzjoni bl-użu ta’ Livell(i). 

Tgħallem aktar dwar: 

L-indirizzar tal-objettivi makro u l-indikaturi minn perspettiva ta’ rinnovazzjoni maġġuri 

Objettiv makro Opportunitajiet ewlenin għat-titjib tal-prestazzjoni 

Objettiv 
makro 1: L-
emissjonijiet ta’ 

 It-titjib tal-effiċjenza termali ta’ involukru tal-bini, kif ukoll l-indirizzar ta’ użi oħrajn tal-enerġija, 
bħat-tidwil, it-tisħin u t-tkessiħ, jistgħu jikkontribwixxu għat-titjib tal-kwalità ġenerali ta’ bini 
eżistenti.   
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gassijiet serra u 
sustanzi li 
jniġġsu l-arja tul 
iċ-ċiklu tal-ħajja 
ta’ bini 

 Ir-rinnovazzjoni tal-fibra tal-bini, it-tqassim u s-servizzi tekniċi jistgħu fl-istess ħin jindirizzaw 
aspetti li jistgħu jagħmlu l-bini skomdu biex jiġi okkupat, bħal:  

- Il-ksieħ, l-umdità jew is-sħana żejda, u  

- Spejjeż operattivi għoljin.  

 Tista’ ssir valutazzjoni tal-potenzjal għall-awtoġenerazzjoni u l-awtokonsum ta’ enerġija 
rinnovabbli. 

 Valutazzjoni tal-potenzjal għal rinnovazzjoni ta’ CO2 inkorporata baxxa permezz ta’ 
evalwazzjoni tal-għażliet għal, fost elementi oħrajn tal-bini, it-twieqi, l-insulazzjoni, l-armar 
intern, l-irfinar u t-tagħmir ta’ enerġija rinnovabbli. 

Objettiv 
makro 2: Ċikli 
tal-ħajja tal-
materjal 
ċirkolari u 
effiċjenti fl-użu 
tar-riżorsi 

L-immudellar mill-ġdid tal-bini, l-ispazji interni u l-manutenzjoni jistgħu joħolqu opportunitajiet biex:  

 Jiġi indirizzat kwalunkwe nuqqas fil-provvediment għall-ħtiġijiet tal-okkupanti, issa u fil-futur – 
bħall-ħtieġa għal distribuzzjoni aktar flessibbli tal-ispazju, aċċessibbiltà aħjar, spazju komunali u 
telexogħol.   

 Il-proprjetajiet isiru aktar affordabbli biex jitmexxew, fil-preżent u fil-futur. 

Objettiv 
makro 3: L-użu 
effiċjenti tar-
riżorsi tal-ilma 

L-aġġornament u s-sostituzzjoni ta’ attrezzaturi u fittings sanitarji, kif ukoll pajsaġġar estern ġdid, 
x’aktarx joħolqu opportunitajiet biex: 

 Jiġu speċifikati viti, doċoċ u banjijiet effiċjenti fl-użu tal-ilma. 

 Jiġu introdotti sistemi li jiffrankaw l-ilma, bl-użu tal-ilma domestiku mormi u l-ilma tax-xita. 

 Jiġu introdotti sistemi għall-kejl u l-monitoraġġ tal-ilma. 

 Jiġu ddisinjati sistemi ġodda ta’ irrigazzjoni b’ilma baxx u jintgħażlu pjanti reżistenti għan-nixfa. 

Objettiv 
makro 4: Spazji 
komdi u tajbin 
għas-saħħa 

Uħud mill-fatturi ewlenin li jistgħu jaffettwaw is-saħħa ta’ ġewwa – il-ventilazzjoni, is-sustanzi li 
jniġġsu fuq ġewwa, id-dawl ta’ matul il-jum u l-istorbju – ħadu sinifikat ġdid f’dinja ta’ wara l-
Covid 19, b’sensittivitajiet ġodda u ogħla għas-saħħa u l-iġjene.  L-immudellar mill-ġdid tal-ispazji 
interni jista’ jippermetti li jsiru titjib u modifiki fit-tqassim intern u l-manutenzjoni – pereżempju, bl-
introduzzjoni ta’:  

 id-dawl ta’ matul il-jum,  

 ventilazzjoni trasversali naturali, u  

 ventilazzjoni mekkanika ta’ sors ta’ punt ġdid.   

Objettiv 
makro 5: L-
adattament u r-
reżiljenza għat-
tibdil fil-klima 

Ir-reżiljenza ta’ bini eżistenti għat-tibdil ambjentali se tiddependi parzjalment mill-karatteristiċi tad-
disinn oriġinali, iżda jista’ jkun hemm ukoll opportunitajiet biex jittejbu:  

 it-tqassim intern,  

 il-mogħdijiet ta’ ventilazzjoni,  

 il-prestazzjoni tal-fibra tal-bini, u  

 is-sistemi HVAC.  

Jistgħu jiġu introdotti soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura (infrastruttura ekoloġika) fuq jew madwar 
bini. 

Objettiv 
makro 6: Il-kost 
u l-valur 
ottimizzati taċ-
ċiklu tal-ħajja 

Billi jiġi inkoraġġit djalogu bejn it-timijiet tad-disinn, il-klijenti u l-istimaturi tal-proprjetà, il-valur fit-tul 
tal-karatteristiċi tas-sostenibbiltà jista’ jitqies aħjar fil-valwazzjonijiet tal-proprjetajiet fis-suq.   

Il-kapaċità ta’ bini ddisinjat sewwa, tajjeb għas-saħħa u sostenibbli li jżomm u joħloq valur, kemm 
jekk permezz tal-minimizzazzjoni tal-ispejjeż ġenerali, il-ħolqien ta’ proprjetajiet attraenti jew inkella 
l-minimizzazzjoni tar-riskji futuri, qed issir dejjem aktar differenzjatur bejn il-proprjetajiet fis-suq.   
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4.4. Naħsbu dwar is-sostenibbiltà 4: Kif is-sostenibbiltà jista’ jkollha influwenza pożittiva fuq il-valur ta’ 
proprjetà fis-suq 

Livell(i) jfittex li jiżgura li l-valur ta’ bini aktar sostenibbli jinqabad u jiġi rifless fil-valwazzjoni ekonomika ta’ bini.  
Dan bl-għan li jiġi żgurat li t-titjib antiċipat fil-prestazzjoni fit-tul ta’ bini aktar sostenibbli jnaqqas il-kostijiet taċ-
ċiklu tal-ħajja u jkollu influwenza pożittiva fuq il-valuri tas-suq tal-proprjetà, il-kundizzjonijiet tas-self u l-kirjiet. 

Minbarra li jipprovdi l-għodod għall-prijoritizzazzjoni u l-kejl tal-prestazzjoni, għalhekk, Livell(i) jħeġġeġ lill-
professjonisti tal-bini jikkunsidraw kif bini sostenibbli jista’ jkollu influwenza pożittiva fuq il-valwazzjonijiet tas-suq 

u jnaqqas l-iskopertura għar-riskji futuri. 

 

Għal ħafna professjonisti tal-bini, il-kuntatt ewlieni tagħhom mad-dinja tal-valwazzjoni tal-proprjetà se jkun permezz 
tal-klijent tagħhom, li x’aktarx jikkomunika x’inhuma l-ixprunaturi ewlenin tal-valur għall-proġett.  Il-metodi użati 
biex issir valwazzjoni tas-suq jistgħu jidhru minn barra bħala kaxxa sewda, li l-kontenut tagħha huwa magħruf biss 
mill-klijent, mill-konsulenti tagħhom fis-suq tal-proprjetà u mill-professjonisti tal-valwazzjoni. 

Għall-membri tat-timijiet tad-disinn, għalhekk, huwa importanti li wieħed jifhem kif tista’ titqies is-sostenibbiltà fi 
wħud mill-istandards ta’ valwazzjoni ewlenin użati madwar l-UE.  Ta’ min jinnota li t-tliet pubblikaturi ewlenin tal-
istandards tal-valwazzjoni - ir-Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), il-Grupp Ewropew tal-Assoċjazzjonijiet 
tal-Evalwaturi (TEGoVA) u l-Kunsill Internazzjonali għall-Istandards tal-Valwazzjoni (‘International Valuation 
Standards Council’ - IVSC) - diġà integraw is-sostenibbiltà fl-istandards tal-valwazzjoni u l-kriterji tal-klassifikazzjoni 
tar-riskji tagħhom.  Dan ifisser li, fil-prinċipju, is-sostenibbiltà għandha tkun diġà kunsiderazzjoni fil-proċess.   

Fil-prattika, il-punt tat-tluq fuq il-biċċa l-kbira tal-proġetti biex jiġu kkunsidrati aspetti ta’ sostenibbiltà se 
jkun jirrigwardja l-prestazzjoni tal-enerġija tal-proprjetà, immexxija minn rekwiżiti regolatorji biex tiġi 
pprovduta informazzjoni fil-forma ta’ Ċertifikat tal-Prestazzjoni tal-Enerġija.  Figure 5 turi kif dan jista’ jifforma 
l-punt tat-tluq għal djalogu dwar firxa ta’ karatteristiċi tas-sostenibbiltà li jista’ jkollhom ukoll effetti ekonomiċi, li 
jinkludu, potenzjalment, il-valur tal-bini fis-suq. 
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Illustrazzjoni 5. Ġewwa l-kaxxa s-sewda tal-valwazzjoni tas-suq tal-proprjetà. Adattat minn Lutzkendorf u Lorenz (2005)5 

 

Kif jista’ Livell(i) jiġi applikat għall-valwazzjonijiet tal-proprjetà? 

Il-valwazzjoni tal-proprjetà u l-istandards tal-klassifikazzjoni tar-riskji għandhom potenzjal sinifikanti biex ikopru l-
benefiċċji ta’ bini aktar sostenibbli u jappoġġjaw deċiżjonijiet ta’ investiment fit-tul.  L-indikatur 6.2 ta’ Livell(i) 
jippermetti lill-utenti jirrapportaw dwar il-potenzjal għal prestazzjoni aħjar fil-qafas komuni ta’ Livell(i) li jkollha 
influwenza ekonomika fi tliet oqsma ewlenin:  

1. It-tnaqqis tal-ispejjeż ġenerali (billi jiġu minimizzati l-kostijiet operazzjonali) 

2. Iż-żieda fid-dħul u investimenti aktar stabbli (billi l-proprjetajiet isiru aktar attraenti) 

3. It-tnaqqis tar-riskju (billi jiġi antiċipat l-esponiment futur potenzjali) 

Tabella 6 tidentifika għal kull indikatur fil-qafas komuni ta’ Livell(i) fejn prestazzjoni mtejba jista’ jkollha l-potenzjal li 
jkollha influwenza fi wħud minn dawn it-tliet oqsma jew f’kollha kemm huma. B’dan il-mod, l-utenti ta’ Livell(i) 
jistgħu jkunu infurmati aħjar fil-punt li jinvolvu ruħhom ma’ professjonisti tal-valwazzjoni, b’mod partikolari biex 
jifhmu u jikkomunikaw kif id-deċiżjonijiet tad-disinn li jtejbu s-sostenibbiltà jistgħu joħolqu valur. 

Tabella 6. L-influwenza potenzjali ta’ kull indikatur ta’ Livell(i) fuq valwazzjoni tal-proprjetà jew klassifikazzjoni tar-riskju 

                                                           
5 Lutzkendorf T., Lorenz D., 2005. Sustainable property investment: valuing sustainable buildings through property performance assessment. 
Building Research & Information, 33(3), p.212-234. 
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Indikaturi ewlenin ta’ Livell(i) 

L-influwenza potenzjali fuq id-dħul futur u l-esponiment għar-riskju 

1. Żieda fid-dħul 
minħabba r-

rikonoxximent u d-
domanda tas-suq 

2. Kostijiet imnaqqsa 
tal-operat u tal-
manutenzjoni 

3. Skopertura futura 
għar-riskju ta’ żieda 
fl-ispejjeż ġenerali 
jew telf tal-introjtu 

1.1. Il-konsum tal-enerġija fl-istadju tal-użu:    

1.2. Il-Potenzjal ta’ Tisħin Globali tul iċ-ċiklu 
tal-ħajja    

2.1. L-iskeda tax-xogħlijiet, il-materjali u t-tul 
tal-ħajja    

2.2. L-iskart u l-materjali tal-kostruzzjoni u 
tad-demolizzjoni    

2.3. Id-disinn għall-adattabilità u r-
rinnovazzjoni    

2.4. Id-disinn għad-dekostruzzjoni, l-użu mill-
ġdid u r-riċiklabbiltà    

3.1. Il-konsum tal-ilma fl-istadju tal-użu    

Il-valutazzjoni f’kull fażi taċ-Ċiklu tal-Ħajja 
(LCA)    

4.1. Il-kwalità tal-arja ta’ ġewwa    

4.2. Il-ħin barra mill-medda ta’ kumdità 
termali    

4.3. Id-dawl u l-kumdità viżwali    

4.4. L-akustika u l-protezzjoni kontra l-
istorbju    

5.1. Il-protezzjoni tas-saħħa u tal-kumdità 
termali tal-okkupanti    

5.2. Ir-riskju akbar ta’ avvenimenti ta’ temp 
estrem    

5.3. Drenaġġ sostenibbli    

6.1. Il-kostijiet taċ-ċiklu tal-ħajja    
6.2. Il-ħolqien tal-valur u l-iskopertura għar-
riskju     
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