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1 INTRODUZZJONI 
 

Il-kriterji tal-akkwist pubbliku ekoloġiku (APE) tal-UE huma mfassla sabiex jagħmluha aktar faċli għall-awtoritajiet pubbliċi sabiex jixtru oġġetti, 

servizzi u xogħlijiet b'impatti ambjentali mnaqqsa. L-użu tal-kriterji huwa fuq bażi volontarja. Il-kriterji huma fformulati b’tali mod li, jekk jitqies 

xieraq mill-awtorità individwali, ikunu jistgħu jiġu integrati (b’mod parzjali jew bis-sħiħ) fid-dokumenti tas-sejħa għall-offerti tal-awtorità b’editjar 

minimu. Qabel ma jippubblikaw sejħa għall-offerti, l-awtoritajiet pubbliċi jingħataw il-parir li jivverifikaw l-offerta disponibbli tal-oġġetti, tas-servizzi 

u tax-xogħlijiet li beħsiebhom jixtru fis-suq li jkunu qegħdin joperaw fih. Meta awtorità kontraenti tkun beħsiebha tuża l-kriterji ssuġġeriti f'dan id-

dokument, hija għandha tagħmel dan b'mod li jiżgura konformità mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-akkwist pubbliku (ara, pereżempju, l-

Artikoli 42, 43, 67(2) jew 68 tad-Direttiva 2014/24 u dispożizzjonijiet simili f'leġiżlazzjoni oħra tal-UE dwar l-akkwist pubbliku). Riflessjonijiet 

prattiċi dwar din il-kwistjoni huma pprovduti wkoll fil-manwal tal-2016 dwar ix-xiri ekoloġiku, disponibbli fuq 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm 

Dan id-dokument jelenka l-kriterji tal-APE tal-UE riveduti għat-trasport bit-triq. Rapport tekniku mehmuż jipprovdi r-raġunament sħiħ għall-għażla ta’ 

dawn il-kriterji u jagħti r-referenzi għal aktar informazzjoni. Il-kriterji huma maqsuma fi kriterji tal-għażla, speċifikazzjonijiet tekniċi, kriterji tal-għoti 

u klawżoli tal-eżekuzzjoni ta’ kuntratt. Il-kriterji huma ta’ żewġ tipi: 

 Kriterji ewlenin — li huma mfassla sabiex jippermettu applikazzjoni faċli tal-APE, filwaqt li jiffokaw fuq il-qasam ewlieni/l-oqsma ewlenin ta’ 

prestazzjoni ambjentali ta’ prodott u għandhom l-għan li jżommu l-kostijiet amministrattivi tal-kumpaniji baxxi kemm jista' jkun. 

 Kriterji komprensivi — li jqisu aktar aspetti jew livelli ogħla ta' prestazzjoni ambjentali, biex jintużaw minn awtoritajiet li jkunu jridu jagħtu appoġġ ulterjuri fl-għanijiet li 

għandhom x'jaqsmu mal-ambjent u l-innovazzjoni. 

Tiddaħħal il-formulazzjoni “l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi” jekk il-kriterji jkunu identiċi għaż-żewġ tipi. 
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1.1 Definizzjoni u Kamp ta’ Applikazzjoni 
 

Il-grupp tal-prodotti “trasport bit-triq” jinkludi l-kategoriji ta’ vetturi u servizzi li ġejjin: 

Kategorija 1: “Ix-xiri, il-lokazzjoni jew il-kiri ta’ karozzi, vetturi kummerċjali ħfief (LCVs) u vetturi tal-kategorija L”: 

- “Karozzi u LCVs”: Vetturi M1 u N1, kif definiti mid-Direttiva 2007/46; 

- Vetturi tal-“kategorija L” kif definiti mir-Regolament 168/2013. 

Vetturi għal użi speċjali bħal vetturi blindati huma esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni. 

 

Kategorija 2: “Servizzi ta’ mobbiltà”: 

- “Servizzi ta' trasport b'għan speċjali tal-passiġġieri bit-triq” kif koperti mill-kodiċi 60130000-8 tal-vokabularju komuni tal-akkwist (CPV) 

- “Trasport tal-passiġġieri mhux fuq rotta skedata” kif kopert mill-kodiċi 60140000-1 tas-CPV. Din għandha tkopri servizzi tat-trasport pubbliku 

kkuntrattati (trasport pubbliku kkuntrattat lil kumpaniji tat-taksi, jiġifieri trasport li jitwettaq għall-istudenti li ma jistgħux jivvjaġġaw 

waħedhom). 
- “Kiri ta’ xarabank u kowċis bix-xufier” kif kopert mill-kodiċi 60172000-3 tas-CPV 

-  “Servizzi tat-taksi” kif koperti mill-kodiċi 60120000-5 tas-CPV. 

- “Car sharing”: f’din il-kategorija, organizzazzjoni jkollha s-sjieda tal-vetturi u tal-pjattaforma. Normalment dan is-servizz ikun aktar 

standardizzat u affidabbli mis-servizzi bejn il-pari, u xi manifatturi tal-karozzi għandhom kumpanija tal-car sharing assoċjata. 

- “Servizzi ta’ mobbiltà kkombinata” (CMS); servizzi bbażati fuq mudell ta’ negozju ġdid li joffru firxa wiesgħa ta’ għażliet ta’ mobbiltà 

kkombinata u joffruha lill-utenti abbażi ta’ abbonament u fatturar unifikat, possibbilment anke bis-servizzi offruti bħala pakketti adattati għall-

ħtiġijiet tal-klijent, pereżempju, pakkett tal-vjaġġi li s-soltu jsiru matul il-ġimgħa. Is-CMS huma appoġġati minn xi forma ta’ interfaċċa diġitali 

għall-klijent (applikazzjoni, servizz ibbażat fuq l-internet, eċċ.). 

- “Roti”: Roti (Kodiċijiet 34430000-0 u 34431000-7 tas-CPV), trejlers tar-roti, roti li jaħdmu bl-enerġija elettrika (kodiċi 34420000-7 tas-CPV), 

- “Vetturi elettriċi ħfief u vetturi awtoekwilibranti” li d-definizzjonijiet speċifiċi tagħhom qed jiġu żviluppati mis-CEN/TC 354 /WG 4. 

- Id-definizzjonijiet ta’ karozzi, LCVs, vetturi tal-kategorija L u xarabanks japplikaw ukoll għal din il-kategorija 

 

Kategorija 3 “Xiri jew lokazzjoni ta’ xarabanks”: 
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- “Vetturi M2 u M3, kif definiti mid-Direttiva 2007/46. 

o Kategorija M2: Il-vetturi ddisinjati u mibnija għat-trasport ta' passiġġieri, u li jkun fihom aktar minn tmien sedili b'żieda mas-sedil tas-

sewwieq, u li jkollhom massa massima li ma teċċedix il-5 tunnellati. 

o Kategorija M3: Il-vetturi ddisinjati u mibnija għat-trasport ta' passiġġieri, u li jkun fihom aktar minn tmien sedili b'żieda mas-sedil tas-

sewwieq, u li jkollhom massa massima li teċċedi l-5 tunnellati. 

 

Kategorija 4: “Servizzi tax-xarabanks”: 

- “Servizzi tax-xarabanks” jew “Servizzi tat-trasport pubbliku”: Is-servizzi għandhom jiġu ddefiniti bħal dawk koperti mill-kodiċijiet 60112000-

6 tas-CPV (Servizzi ta’ trasport pubbliku bit-triq). 

 

Kategorija 5: “Trakkijiet tal-ġbir tal-iskart”: 

- Vetturi tal-kategorija N2 u N3, jew vetturi heavy-duty (HDVs), kif definiti mid-Direttiva 2007/46, li huma mfassla biex jipprovdu servizzi li 

jaqgħu taħt il-kategoriji tas-CPV ta’ “Servizzi ta’ ġbir tal-iskart” (kodiċi tas-CPV: 90511000-2) u “Servizzi ta’ trasport tal-iskart” (90512000-

9). 

 

Kategorija 6: “Servizzi tal-ġbir tal-iskart”: 

-  Servizzi li jaqgħu taħt il-kategoriji tas-CPV ta’ “Servizzi ta’ ġbir tal-iskart” (90511000-2) u “Servizzi ta’ trasport tal-iskart” (90512000-9) 

 

Kategorija 7: “Servizzi tal-posta, tal-kurrier u taċ-ċaqliq: 

- Servizzi li jaqgħu taħt il-kategoriji tas-CPV għal diversi servizzi postali, tal-kurrier u taċ-ċaqliq: 

o Grupp 641 Servizzi tal-posta u tal-kurrier, bl-eċċezzjoni tat-trasport bil-ferrovija, tat-trasport tal-posta bl-ajru u tat-trasport tal-posta fuq 

il-baħar 

o 79613000-4 Servizzi tar-rilokazzjoni tal-impjegati 

o 63100000-0 Servizzi tat-tqandil tal-merkanzija u tal-ħażna 

o 98392000-7 Servizzi ta’ rilokazzjoni 

 

(Jekk jogħġbok irreferi għar-rapport tekniku għad-dettalji u għal aktar definizzjonijiet tekniċi) 
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1.2 Nota ġenerali dwar il-verifika 
 

Għal għadd żgħir ta’ kriterji, il-mezz propost ta’ verifika hu l-forniment ta’ rapporti tat-testijiet. Għal kull wieħed mill-kriterji, huma indikati l-metodi 

rilevanti ta’ ttestjar. Hija r-responsabbiltà tal-awtorità pubblika 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 offerti, awtodikjarazzjoni tista’ titqies 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-mezz ta’ verifika jikkonċerna speċifikazzjoni teknika, il-prova tintalab mill-offerent li jmiss li jkollu 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 u l-klassifikazzjoni tal-offerta tiġi 

kkalkolata mill-ġdid bil-konsegwenzi kollha relatati li japplikaw. 

Rapport tat-test jivverifika li prodott kampjun kien ittestjat għal ċerti rekwiżiti, u mhux l-oġġetti li ntbagħtu proprju skont il-kuntratt. Għall-

kuntratti qafas is-sitwazzjoni tista’ tkun differenti. Dan ix-xenarju hu kopert f’aktar dettall fil-punt li jmiss dwar l-eżekuzzjoni ta’ kuntratt u fl-

ispjegazzjonijiet addizzjonali t’hawn taħt. 

 

b) Matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt: 
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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 ta’ dikjarazzjonijiet foloz. Dan huwa partikolarment importanti għal kuntratti qafas li ma jistipulawx ordni inizjali. 

Huwa rakkomandat li jiġu stabbiliti b’mod espliċitu klawżoli tal-eżekuzzjoni ta’ kuntratt. Dawn għandhom jistipulaw li l-awtorità kontraenti 

hija intitolata li twettaq testijiet ta’ verifika b’mod każwali fi kwalunkwe ħin matul it-terminu tal-kuntratt. F’każ li r-riżultati ta’ tali testijiet juru 

li l-prodotti konsenjati ma jissodisfawx il-kriterji, l-awtorità kontraenti hija intitolata li tapplika penali u tista’ 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. 

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

i) Għall-kuntratti qafas b’operatur wieħed fejn l-oġġetti individwali li għandhom jiġu konsenjati jkunu identifikati meta jingħata l-ftehim 

qafas, u meta tkun biss kwistjoni ta’ kemm-il unità se tkun meħtieġa, japplikaw l-istess kunsiderazzjonijiet bħall-kuntratti ta’ provvista 

ta’ darba deskritti aktar ’il fuq; 

ii) Għall-ftehimiet qafas li jinvolvu għażla minn qabel ta’ diversi fornituri potenzjali segwita minn kompetizzjonijiet fost dawk magħżula 

minn qabel, jista’ jkun li f’dan l-istadju inizjali tal-għażla minn qabel l-offerenti se jkollhom juru biss il-kapaċità tagħhom li 

jikkonsenjaw oġġetti li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi tal-eżekuzzjoni 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 a) u b) t’hawn fuq, jekk rekwiżiti addizzjonali għandhom jiġu ppruvati taħt il-kompetizzjoni. Jekk il-kompetizzjoni tiġi deċiża 

biss fuq il-bażi tal-prezz, imbagħad għandha tiġi kkunsidrata verifika fl-istadju tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt. 

Ta’ min jinnota wkoll li, skont l-Art. 44(2) tad-Direttiva 2014/24/UE, l-awtoritajiet kontraenti għandhom jaċċettaw mezzi oħra xierqa ta’ prova. 

Dan jista’ jinkludi 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 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 tal-eżekuzzjoni ta’ 

kuntratt. Fil-każ li jkun hemm 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. 



 

   8 

 

2 IMPATTI AMBJENTALI EWLENIN 
 

Abbażi tal-evidenza xjentifika disponibbli, l-impatti ambjentali ewlenin tat-trasport bit-triq mill-perspettiva taċ-ċiklu tal-ħajja huma miġbura fil-qosor 

fit-tabella t’hawn taħt (għal aktar dettalji, ara r-rapport tekniku). L-istess tabella tippreżenta wkoll l-approċċ tal-UE għall-APE biex jiġu mitigati jew 

jitnaqqsu dawk l-impatti. 

Impatti ambjentali ewlenin matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti  L-approċċ tal-UE għall-APE 

 L-emissjonijiet tal-gass b’effett ta’ serra (GHG) u 

tas-sustanzi li jniġġsu fl-arja prodotti mill-konsum 

tal-enerġija matul il-fażi tal-użu 

 L-emissjonijiet tal-gass b’effett ta’ serra u tas-

sustanzi li jniġġsu fl-arja prodotti matul il-katina tal-

provvista tat-trasportaturi tal-enerġija 

 Impatti ambjentali prodotti matul il-manifattura tal-

batteriji tal-vetturi elettriċi 

 Emissjonijiet ta’ storbju prodotti mill-vettura u mit-

tajers matul il-fażi tal-użu 

 

 
 Il-ħtieġa ta’ kriterji dwar l-emissjonijiet ta’ CO2 tal-approvazzjoni 

tat-tip għall-karozzi u l-LCVs, u teknoloġiji speċifiċi għall-vetturi 

heavy-duty u l-vetturi tal-kategorija L 

 Il-ħtieġa ta’ kriterji bbażati fuq il-prestazzjoni tal-emissjonijiet 

tas-sustanzi li jniġġsu fl-arja għall-karozzi u l-LCVs, u teknoloġiji 

speċifiċi għall-vetturi heavy-duty u l-vetturi tal-kategorija L 

 Il-ħtieġa ta’ kriterji dwar ir-reżistenza għad-dawrien tat-tajers 

 Il-ħtieġa ta’ kriterji dwar l-effiċjenza enerġetika għall-karozzi 

elettriċi u l-LCVs 

 Il-ħtieġa ta’ kriterji dwar il-garanziji tal-batterija 

 Il-ħtieġa ta’ kriterji dwar l-emissjonijiet tal-istorbju mill-vettura u 

mit-tajers 

 Il-ħtieġa ta’ kompetenzi importanti u l-applikazzjoni ta’ miżuri u 

ta’ prattiki importanti ta’ ġestjoni ambjentali mill-fornituri ta’ 

servizz 

 Il-ħtieġa ta’ taħriġ adegwat u li jsir ta’ spiss għall-persunal tal-

fornituri ta’ servizz 
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 Il-ħtieġa ta’ kriterji dwar it-tajers u l-lubrikanti għal attivitajiet ta’ 

manutenzjoni 

L-ordni tal-impatti ma tirriflettix neċessarjament il-kobor tagħhom. 

Informazzjoni ddettaljata dwar it-trasport bit-triq, inkluża informazzjoni dwar leġiżlazzjoni, standards u sorsi tekniċi relatati li jintużaw bħala evidenza, 

tista’ tinstab fir-rapport tekniku. 
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3 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAX-XIRI, IL-LOKAZZJONI JEW IL-KIRI TA’ KAROZZI, VETTURI 

KUMMERĊJALI ĦFIEF (LCVS) U VETTURI TAL-KATEGORIJA L (KATEGORIJA 1) 

3.1 Suġġett 
 

SUĠĠETT 

Ix-xiri, il-lokazzjoni jew il-kiri ta’ karozzi, il-vetturi kummerċjali ħfief (LCVs) u l-vetturi tal-kategorija L b’impatt ambjentali baxx. 

Vetturi għal użi speċjali bħal vetturi blindati huma esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni. 
 

3.2 Speċifikazzjonijiet tekniċi u kriterji għall-għotja 
Importanti: Il-kriterji komuni għall-kategoriji tal-vetturi (Taqsima 10) japplikaw ukoll għal din il-kategorija 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA (TS) 

TS1. Valur tas-CO2 tal-approvazzjoni tat-tip 

L-emissjonijiet tas-CO2 tal-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi 

m’għandhomx jaqbżu l-valuri li ġejjin: 

It-tip ta’ vettura
1)

 CO2 g/km  

Karozzi — Żgħar 

(M1) 

2018: 86 (NEDC)
2)

 

2019: 103 (WLTP)
2)

 

2020: 99 (WLTP) 

2021: 95 (WLTP) 

Karozzi — Ta’ 

Daqs Medju (M1) 

2018: 94 (NEDC) 

2019: 104 (WLTP) 

2020: 100 (WLTP) 

TS1. Valur tas-CO2 tal-approvazzjoni tat-tip 

L-emissjonijiet tas-CO2 tal-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi 

m’għandhomx jaqbżu l-valuri li ġejjin: 

Tip tal-vettura CO2 g/km  

Il-vetturi M1 u N1 

kollha 

2018: 45 (NEDC) 

2019: 40 (WLTP) 

2020: 35 (WLTP) 

2021: 25 (WLTP) 

   

Il-vetturi tal-kategorija L għandu jkollhom batterija elettrika. 
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2021: 97 (WLTP) 

Karozzi — Kbar 

(M1)  

2018: 107 (NEDC) 

2019: 111 (WLTP) 

2020: 106 (WLTP) 

2021: 102 (WLTP) 

LCV — Żgħira 

(diżil, N1 klassi I) 

2018: 93 (NEDC) 

2019: 116 (WLTP) 

2020: 113 (WLTP) 

LCV — Żgħira 

(petrol, N1 klassi I) 

2018: 117 (NEDC) 

2019: 135 (WLTP) 

2020: 131 (WLTP) 

LCV — Ta’ Daqs 

Medju (N1 

klassi II) 

2018: 127 (NEDC) 

2019: 

- Mill-01/01 sal-

31/08/2019: 124 (NEDC) 
- Mill-01/09/2019: 157 

(WLTP) 
2020: 153 (WLTP) 

LCV — Kbira (N1 klassi III)  

2018: 151+0.096*(M — 1766.35) (NEDC) 

2019:  

- Mill-01/01 sal-31/08/2019: 147+0.096*(M — 

1766.35) (NEDC) 
- Mill-01/09/2019: 193 +0.096*(M — 1766.35) 

(WLTP) 
2020: 188 +0.096*(M — 1766.35) (WLTP) 

Fejn M hija l-massa tal-vettura 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi ċ-ċertifikat tal-konformità tal-vettura. 
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Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi ċ-ċertifikat tal-konformità tal-vettura. 

 

 

TS2. Emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja 

Nota: dan il-kriterju japplika għall-vetturi M1 u N1 b’massa ta’ 

referenza
1)

 li ma taqbiżx l-2 610 kg. Il-vetturi M1 u N1 b’massa ta’ 

referenza li taqbeż l-2 610 kg se jkollhom jikkonformaw mat-TS2 

Emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-arja tal-kategorija 3 

(Taqsima 5.2). 

 

Mill-1 ta’ Settembru 2019, il-karozzi u l-LCVs ġodda kollha għandhom 

jikkonformaw ma’ prestazzjoni tal-emissjonijiet f’sewqan reali (RDE) li 

ma taqbiżx il-valuri limitu tal-Euro 6 għal NOx u PN (bl-esklużjoni tal-

marġni ta’ kejl applikabbli
2)

). 

Mill-1 ta’ Jannar 2021, il-karozzi u l-LCVs ġodda kollha għandhom 

jikkonformaw ma’ prestazzjoni tal-emissjonijiet RDE li fl-aktar każ 

estrem tkun ugwali għal 0.8 darbiet tal-valuri limitu tal-Euro 6 għal NOx 

u PN (bl-esklużjoni tal-marġni ta’ kejl applikabbli
2)

). 

 

F’każ ta’ xiri ta’ vetturi li għandhom jintużaw f’żoni bi problemi relatati 

mal-kwalità tal-arja
3)

: Il-vetturi ma għandu jkollhom ebda emissjonijiet 

mill-egżost. 

TS2. Emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja 

F’każ ta’ xiri ta’ vetturi li għandhom jintużaw f’żoni bi problemi relatati 

mal-kwalità tal-arja: Il-vetturi ma għandu jkollhom ebda emissjonijiet 

mill-egżost. 

Jekk ma jkun hemm l-ebda infrastruttura tal-iċċarġjar disponibbli, jew 

il-profil tal-użu mistenni jirrikjedi firxiet wiesgħa: 

Il-vetturi jista’ jkollhom mill-inqas il-kapaċità ta’ emissjonijiet żero mill-

egżost, jiġifieri karozza li tista’ tivvjaġġa firxa minima mingħajr ma 

tirrilaxxa ebda emissjonijiet mill-egżost. L-awtorità kontraenti se 

tistabbilixxi l-firxa minima tal-emissjonijiet żero mill-egżost skont il-

profili tal-użu mistenni fis-sejħa għall-offerti (firxa prestabbilita 

proposta tista’ tkun ta’ 40 km). Mill-2019, il-firxa mingħajr ir-rilaxx ta’ 

ebda emissjonijiet mill-egżost se tkun il-firxa elettrika fuq id-WLTP. 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi ċ-ċertifikat tal-konformità tal-vettura. 
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Jekk ma jkun hemm l-ebda infrastruttura tal-iċċarġjar disponibbli, jew 

il-profil tal-użu mistenni jirrikjedi firxiet wiesgħa: 

Il-vetturi jista’ jkollhom mill-inqas il-kapaċità ta’ emissjonijiet żero mill-

egżost, jiġifieri karozza li tista’ tivvjaġġa firxa minima mingħajr ebda 

emissjonijiet mill-egżost. L-awtorità kontraenti se tistabbilixxi l-firxa 

minima tal-emissjonijiet żero mill-egżost skont il-profili tal-użu mistenni 

fis-sejħa għall-offerti (firxa prestabbilita proposta tista’ tkun ta’ 40 km). 

Mill-2019, il-firxa mingħajr ir-rilaxx ta’ ebda emissjonijiet mill-egżost se 

tkun il-firxa elettrika fuq id-WLTP. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi ċ-ċertifikat tal-konformità tal-vettura. 
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TS3. Indikaturi tat-tibdil tal-gerijiet (GSI) 

Nota: dan il-kriterju ma japplikax għall-vetturi awtomatiċi. Il-kriterju 

mhuwiex rilevanti għall-vetturi ibridi elettriċi u rikarikabbli, u għalhekk 

ma jagħmilx parti mill-kriterju komprensiv. 

L-LCVs għandhom ikunu mgħammra b’indikatur tat-tibdil tal-gerijiet, 

jiġifieri indikatur viżibbli li jirrakkomanda li s-sewwieq għandu jibdel il-

ger. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi l-iskeda teknika tal-vettura fejn hija 

ddikjarata din l-informazzjoni. 

 

TS4. Displej tal-konsum tal-enerġija (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Il-vetturi għandhom ikunu mgħammra b’mekkaniżmu li juri lis-swieq iċ-ċifri tal-konsum tal-fjuwil. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi l-iskeda teknika tal-vettura fejn hija ddikjarata din l-informazzjoni. 

 TS5. Informazzjoni dwar it-traffiku u l-ottimizzazzjoni tar-rotta 

 

Nota: Dan il-kriterju jista’ jintalab mill-awtoritajiet kontraenti jekk il-

vettura għandha tintuża f’żoni urbani bi problemi ta’ konġestjoni, jew 

għandha tinstaq f’postijiet li s-sewwieqa mhumiex familjari magħhom u 

ma tkun disponibbli l-ebda sistema ta’ informazzjoni oħra (eż. 

smartphones). 

Nota: Dan il-kriterju mhux se japplika għall-vetturi li jintużaw għal użi 
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speċjali li jirrikjedu livell għoli ta’ protezzjoni tal-floating car data, eż. 

flotot tal-forzi tas-sigurtà, vetturi uffiċjali li jintużaw mill-membri tal-

gvern, eċċ. 

Il-vetturi għandhom ikunu mgħammra b’sistemi ta’ informazzjoni dwar 

it-traffiku u ta’ ottimizzazzjoni tar-rotta maħsuba biex jinteraġixxu mas-

sewwieq billi jipprovdu servizzi ta’ informazzjoni ta’ qabel il-vjaġġ biex 

jgħinu tiġi evitata l-konġestjoni u jsiru għażliet oħra matul il-vjaġġ biex 

tiġi ottimizzata r-rotta tal-vjaġġ. Is-sistema għandha tkun sistema 

integrata, jiġifieri modulu tal-komunikazzjoni komplut, magħmula minn 

modem u modulu tal-identità tal-abbonat (SIM), integrati b’mod 

permanenti fil-karozza 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi l-iskeda teknika tal-vettura fejn hija 

ddikjarata din l-informazzjoni. 

TS6 Garanzija minima (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Jekk l-awtorità kontraenti tkun qed titlob vetturi elettriċi li jaħdmu bil-batterija: 

L-offerent għandu jipprovdi garanzija minima tal-batterija ta’ 150 000 km jew ta’ 8 snin kontra t-telf tal-kapaċità ta’ anqas minn 70 % tal-valur 

oriġinali tagħha fil-konsenja skont EN 62660
1)

. 

Verifika: 

L-offerenti għandhom jippreżentaw dikjarazzjoni bit-termini tal-garanzija. 

KRITERJI GĦALL-GĦOTI (AC) 

AC1. Emissjonijiet tas-CO2 aktar baxxi (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Se jingħataw punti lil vetturi li jippreżentaw emissjonijiet tas-CO2 tal-approvazzjoni tat-tip aktar baxxi minn dawk meħtieġa fit-TS1 Valur tas-CO2 
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tal-approvazzjoni tat-tip, b’mod proporzjonali mat-tnaqqis miksub. 

Verifika: 

Ara t-TS1 t’hawn fuq 

 AC2 Effiċjenza enerġetika 

Jekk l-awtorità pubblika tkun qed titlob vetturi elettriċi li jaħdmu bil-

batterija: 

Se jingħataw punti lil dawk il-vetturi b’effiċjenza enerġetika ogħla 

espressa f’kWh/100km skont il-proċedura tat-test tal-NEDC
3)

 fl-2018 u 

l-proċedura tat-test tad-WLTP fl-2019 u lil hinn. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi ċ-ċertifikat tal-konformità tal-vettura. 

AC3. Prestazzjoni mtejba tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-arja (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Nota: dan il-kriterju japplika għall-vetturi M1 u N1 b’massa ta’ referenza li ma taqbiżx l-2 610 kg. Il-vetturi M1 u N1 b’massa ta’ referenza li taqbeż 

l-2 610 kg se jkollhom jikkonformaw mal-AC3 Prestazzjoni mtejba tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-arja tal-kategorija 3 (Taqsima 5.2). 

 

Il-punti se jingħataw b’mod proporzjonali għall-prestazzjoni tal-emissjonijiet li jniġġsu fl-arja lil vetturi li għandhom prestazzjoni RDE aħjar mill-

valuri limitu tal-Euro 6 għal NOx u PN (bl-esklużjoni tal-marġni ta’ kejl applikabbli). 

 

Il-punti se jingħataw skont il-formula li ġejja: 
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𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 = (
𝑁𝑂𝑥ℎ𝑖𝑔ℎ −   𝑁𝑂𝑥

𝑁𝑂𝑥ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑁𝑂𝑥𝑙𝑜𝑤
) × 𝑃𝑁𝑂𝑥𝑚𝑎𝑥 + (

𝑃𝑁ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑃𝑁

𝑃𝑁ℎ𝑖𝑔ℎ −  𝑃𝑁𝑙𝑜𝑤
) × 𝑃𝑃𝑁𝑚𝑎𝑥 

Fejn 

 NOxhigh u NOxlow huma l-ogħla emissjonijiet u dawk l-aktar baxxi tal-NOx f’mg/km fost l-offerti ppreżentati għas-sejħa għall-offerti. 

 PNhigh u PNlow huma l-ogħla emissjonijiet u dawk l-aktar baxxi tal-PN f’#/km fost l-offerti ppreżentati għas-sejħa għall-offerti 

 NOx u PN huma l-emissjonijiet NOx u PN tal-offerta evalwata 

 PNOxmax u PPNmax huma l-punti massimi li għandhom jingħataw għal kull sustanza li tniġġes fl-arja. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi ċ-ċertifikat tal-konformità tal-vettura. 

AC4. Kapaċità ta’ emissjonijiet żero mill-egżost (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Nota: dan il-kriterju japplika għall-vetturi M1 u N1 b’massa ta’ referenza li ma taqbiżx l-2 610 kg. Il-vetturi M1 u N1 b’massa ta’ referenza li taqbeż 

l-2 610 kg se jkollhom jikkonformaw mal-AC3 Prestazzjoni mtejba tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-arja tal-kategorija 3 (Taqsima 5.2). 

 

Se jingħataw punti lil dawk il-vetturi li jistgħu juru kapaċità minima ta’ emissjonijiet żero mill-egżost, jiġifieri l-firxa li l-karozza tista’ tivvjaġġa 

mingħajr ebda emissjonijiet mill-egżost, b’mod proporzjonali mal-kapaċità tal-vettura. L-awtorità kontraenti se tistabbilixxi l-livell limitu ta’ 

referenza tal-firxa minima tal-emissjonijiet żero mill-egżost skont il-profili tal-użu mistenni fis-sejħa għall-offerti (firxa prestabbilita proposta tista’ 

tkun ta’ 40 km). 

 

Verifika: 
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L-offerent għandu jipprovdi ċ-ċertifikat tal-konformità tal-vettura. 

 AC5. Tagħmir li jillimita l-veloċità 

Se jingħataw punti lil dawk il-vetturi mgħammra b’apparat li jillimita l-

veloċità, jiġifieri apparat abbord li jillimita b’mod awtomatiku l-veloċità 

ta’ vettura għal ċerta veloċità massima kif stabbilit fl-apparat. 

Verifika: 

L-offerent għandu jippreżenta l-iskeda teknika tal-vettura fejn hija 

ddikjarata din l-informazzjoni. 

AC6 Garanzija estiża (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Jekk l-awtorità kontraenti tkun qed titlob vetturi elettriċi li jaħdmu bil-batterija: 

Se jingħataw punti lil dawk l-offerti li joffru estensjoni tal-garanzija minima stabbilita mit-TS6 Garanzija minima b’mod proporzjonali mal-valur tal-

estensjoni. 

Verifika: 

L-istess bħat-TS7 

 

3.3 Noti ta’ spjegazzjoni 

Noti ta’ spjegazzjoni 

TS1. Valur tas-CO2 tal-approvazzjoni tat-tip 

1)
 Id-definizzjonijiet tat-tliet tipi ta’ vetturi għall-karozzi huma pprovduti fit-tabella t’hawn taħt. 

It-tipi ta’ karozzi tal-

passiġġieri użati fil-kriterji 

Segmenti korrispondenti skont is-segmentazzjoni użata mill-Kummissjoni Ewropea 
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tal-APE (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m1406_en.pdf) 

Żgħar A: karozzi żgħar ħafna 

B: karozzi żgħar 

Daqs Medju C: karozzi ta' daqs medju 

Kbar D: karozzi kbar 

E: karozzi eżekuttivi 

F: karozzi lussużi 

S: sport coupés 

M: karozzi b'użi multipli 

J: karozzi utilitarji sportivi (inklużi vetturi off-road) 

 
2)

 Il-proċedura ta’ ttestjar armonizzata ġdida fuq livell dinji għall-vetturi ħfief (WLTP) ilha fis-seħħ minn Settembru 2017 u l-approvazzjoni tat-tip 

tal-vetturi ġodda kollha se tinbidel kompletament għat-test il-ġdid mill-2019. Il-Kummissjoni tirrakkomanda li sat-tmiem tal-2018, id-data l-ġdida 

dwar l-approvazzjoni tat-tip taċ-ċiklu ġdid tas-sewqan Ewropew (NEDC) għandha tintuża għall-fini ta’ komunikazzjoni lill-konsumaturi (ir-

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/948). Skont id-dispożizzjonijiet ta’ din ir-rakkomandazzjoni, mill-bidu tal-2019 ‘il quddiem, l-

approvazzjoni tat-tip tas-CO2 imkejla bid-WLTP biss għandha tiġi kkomunikata lill-konsumaturi għall-karozzi u l-vannijiet kollha bl-eċċezzjoni tal-

Klassi II u l-Klassi III tal-N1, li għalihom id-data tal-implimentazzjoni ġiet differita għal Settembru 2019. 
3) 

Tnaqqis ta’ 10 Wh/km fl-effiċjenza enerġetika ta’ vettura b’batterija elettrika li tivvjaġġa medja ta’10 000 km/fis-sena jista’ jiffranka minn 

EUR 15 sa EUR 20 fis-sena, skont il-prezz tal-elettriku. 

TS2. Emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja 
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1) 
“Massa ta’ referenza” tfisser il-massa tal-vettura meta tkun qed taħdem, kif iddikjarat fiċ-ċertifikat ta’ konformità, bit-tnaqqis tal-massa uniformi 

tas-sewwieq ta’ 75 kg u biż-żieda ta’ massa uniformi ta’ 100 kg; 
2)

 Il-valuri massimi tal-RDE se jiġu ddikjarati fiċ-ċertifikat ta’ konformità bħala mg/km jew numru ta’ partikuli/km, kif xieraq, u mhumiex se 

jinkludu l-marġni tal-kejl li huwa marbut biss mal-inċertezzi tat-tagħmir tal-kejl. Dan huwa dovut għall-fatt li l-marġni tal-inċertezza ta’ 0.5, 

stabbilit attwalment fil-leġiżlazzjoni, qed jiġi rivedut u b’hekk se jinbidel. Għalhekk, jekk illum manifattur iddikjara valur biż-żieda tal-marġni 

applikabbli (jiġifieri valur+marġni 2017), u sussegwentement il-marġni tnaqqas fl-2018, dik id-dikjarazzjoni tkun fi żvantaġġ meta mqabbla ma’ 

manifattur li jiddikjara fl-2018 (jiġifieri valur+marġni 2018), għalkemm iż-żewġ karozzi jkollhom l-istess emissjonijiet. 

It-tabella t’hawn taħt telenka l-valuri limitu tal-NOx max u PNmax tal-RDE biex jikkwalifikaw taħt il-kriterji tal-APE tal-UE, li l-valuri ddikjarati 

fiċ-ċertifikat ta’ konformità tal-vetturi se jkollhom jikkonformaw magħhom. 

Il-valuri limitu tal-NOx max/tal-PNmax biex jikkwalifikaw għall-APE tal-UE 

(vetturi ħfief koperti mill-RDE), bl-esklużjoni tal-marġni ta’ kejl applikabbli 

Mill-

1 ta’ Settembru 2019 

sal-

31 ta’ Diċembru 2020 M u N1 Klassi I  N1 klassi 2 N1 klassi III 

 

Diżil Petrol Diżil Petrol Diżil Petrol 

NOx (mg/km) 80 60 105 75 125 82 

PN (#/km) 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 

       Mill-

1 ta’ Jannar 2021 M u N1 Klassi I  N1 klassi 2 N1 klassi III 

 

Diżil Petrol Diżil Petrol Diżil Petrol 

NOx (mg/km) 64 48 84 60 100 66 

PN (#/km) 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11
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3)
Iż-żoni bi problemi relatati mal-kwalità tal-arja huma dawk iż-żoni fejn jiġu implimentati miżuri ta’ restrizzjoni tat-traffiku biex jikkonformaw 

mal-limiti tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-arja stabbiliti mid-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Arja (id-Direttiva 2008/50/KE) 

TS6 Garanzija minima 
1) 

It-teknoloġija tal-vetturi elettriċi qed tevolvi malajr ħafna lejn batteriji aktar durabbli u affidabbli. Għal din ir-raġuni, il-limiti proposti f’dan il-

kriterju għandhom jiġu kontroverifikati bl-għażliet disponibbli fis-suq fil-mument tas-sejħa għall-offerti. 

 

4 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAS-SERVIZZI TAL-MOBBILTÀ (KATEGORIJA 2) 

4.1 Suġġett 
 

SUĠĠETT 

Ix-xiri ta’ servizzi tax-xarabanks għal skopijiet speċjali, servizzi tax-xarabanks mhux skedati, servizzi ta' kiri ta’ xarabanks u kowċis b’xufier, 

servizzi tat-taksi, servizzi ta’ car sharing u servizzi ta’ mobbiltà kkombinata b’impatt ambjentali baxx. 

 

4.2 Speċifikazzjonijiet tekniċi u kriterji għall-għotja 
Importanti: Il-kriterji komuni għall-kategoriji tas-servizz (Taqsima 11) japplikaw ukoll għal din il-kategorija 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 

TS1. Emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja 

Nota: fis-sejħa għall-offerti, l-awtorità kontraenti se tistabbilixxi 

liema tipi ta’ vetturi huma meħtieġa biex jiġi pprovdut is-servizz. 

 

Ix-xarabanks kollha li jintużaw għat-twettiq tas-servizz għandhom 

TS1. Emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja 

Nota: fis-sejħa għall-offerti, l-awtorità kontraenti se tistabbilixxi liema tipi 

ta’ vetturi huma meħtieġa biex jiġi pprovdut is-servizz. 

 

TS1.1. Ix-xarabanks kollha li jintużaw għat-twettiq tas-servizz għandhom 



 

   22 

 

mill-inqas jissodisfaw Euro V. 

2018: 40 % tax-xarabanks għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2019: 48 % tax-xarabanks għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2020: 56 % tax-xarabanks għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2021: 64 % tax-xarabanks għandhom jissodisfaw Euro VI. 

 

Meta l-vetturi ma jiġux iċċertifikati bħala li jissodisfaw Euro V jew 

ogħla, iżda posttrattament tekniku jkun kiseb l-istess standard, dan 

għandu jiġi ddokumentat fl-offerta. 

Il-karozzi u l-LCVs kollha li jintużaw għat-twettiq tas-servizz 

għandhom mill-inqas jissodisfaw Euro 5. 

2018: 40 % tal-karozzi u tal-LCVs għandhom jissodisfaw Euro 6. 

2019: 50 % tal-karozzi u tal-LCVs għandhom jissodisfaw Euro 6. 

2020: 60 % tal-karozzi u tal-LCVs għandhom jissodisfaw Euro 6. 

2021: 70 % tal-karozzi u tal-LCVs għandhom jissodisfaw Euro 6. 

 

Il-vetturi kollha tal-kategorija L li jintużaw għat-twettiq tas-servizz 

għandhom mill-inqas jissodisfaw Euro 3. 

2018: 40 % tal-vetturi tal-kategorija L għandhom jissodisfaw Euro 4. 

2019: 50 % tal-vetturi tal-kategorija L għandhom jissodisfaw Euro 4. 

2020: 60 % tal-vetturi tal-kategorija L għandhom jissodisfaw Euro 4. 

2021: 70 % tal-vetturi tal-kategorija L għandhom jissodisfaw Euro 4. 

Il-livell applikabbli se jikkorrispondi għas-sena li matulha titnieda s-

sejħa għall-offerti. 

mill-inqas jissodisfaw Euro V. 

2018: 60 % tax-xarabanks għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2019: 68 % tax-xarabanks għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2020: 76 % tax-xarabanks għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2021: 84 % tax-xarabanks għandhom jissodisfaw Euro VI. 

 

Meta l-vetturi ma jiġux iċċertifikati bħala li jissodisfaw Euro V jew ogħla, 

iżda posttrattament tekniku jkun kiseb l-istess standard, dan għandu jiġi 

ddokumentat fl-offerta. 

Il-karozzi u l-LCVs kollha li jintużaw għat-twettiq tas-servizz għandhom 

mill-inqas jissodisfaw Euro 5. 

2018: 60 % tal-karozzi u tal-LCVs għandhom jissodisfaw Euro 6. 

2019: 70 % tal-karozzi u tal-LCVs għandhom jissodisfaw Euro 6. 

2020: 80 % tal-karozzi u tal-LCVs għandhom jissodisfaw Euro 6. 

2021: 90 % tal-karozzi u tal-LCVs għandhom jissodisfaw Euro 6. 

 

Il-vetturi kollha tal-kategorija L li jintużaw għat-twettiq tas-servizz 

għandhom mill-inqas jissodisfaw Euro 3. 

2018: 60 % tal-vetturi tal-kategorija L għandhom jissodisfaw Euro 4. 

2019: 70 % tal-vetturi tal-kategorija L għandhom jissodisfaw Euro 4. 

2020: 80 % tal-vetturi tal-kategorija L għandhom jissodisfaw Euro 4. 

2021: 90 % tal-vetturi tal-kategorija L għandhom jissodisfaw Euro 4. 

Il-livell applikabbli se jikkorrispondi għas-sena li matulha titnieda s-sejħa 

għall-offerti. 
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Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-iskedi tekniċi tal-vetturi fejn 

huma ddikjarati l-istandards tal-emissjonijiet. Għal dawk il-vetturi li 

jkunu kisbu l-istandard imsemmi hawn fuq wara aġġornament 

tekniku, il-miżuri għandhom jiġu ddokumentati u inklużi fl-offerta, u 

dan għandu jiġi vverifikat minn parti terza indipendenti. 

 

 

 

TS1.2. F’każ ta’ servizzi tal-mobbiltà li għandhom jintużaw f’żoni bi 

problemi relatati mal-kwalità tal-arja: 

[l-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi perċentwal, il-vetturi kollha tal-flotta, kategoriji 

jew subkategoriji speċifiċi ta’ vetturi jew il-vetturi li għandhom jintużaw f’rotot speċifiċi, 

ara n-nota ta’ spjegazzjoni] il-karozzi, l-LCVs u l-vetturi tal-kategorija L għandu jkollhom 

emissjonijiet żero mill-egżost. 

Jekk ma jkun hemm l-ebda infrastruttura tal-iċċarġjar disponibbli, jew il-

profil tal-użu mistenni jirrikjedi firxiet wiesgħa: il-vetturi jista’ jkollhom 

mill-inqas il-kapaċità ta’ emissjonijiet żero mill-egżost, jiġifieri li dawn 

jistgħu jivvjaġġaw il-firxa minima ta’ 40 km mingħajr ma jirrilaxxaw ebda 

emissjonijiet mill-egżost. 

 

 

Verifika: l-offerent għandu jippreżenta l-lista tal-vetturi tal-flotta tas-

servizz u ċ-ċertifikati ta’ konformità tagħhom. 

 

KRITERJI GĦALL-GĦOTJA 

AC1. Emissjonijiet tas-CO2 (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Nota: fis-sejħa għall-offerti, l-awtorità kontraenti se tistabbilixxi liema tipi ta’ vetturi huma meħtieġa biex jiġi pprovdut is-servizz. 

Għall-karozzi u l-LCVs 

Se jingħataw punti lil dawk l-offerti li joffru flotta tas-servizz li l-medja tal-approvazzjoni tat-tip tas-CO2 tagħha hija ugwali jew inqas mit-TS1 

ewlenija dwar l-emissjonijiet tas-CO2 tal-kategorija 1 (Taqsima 3.2), b’mod proporzjonali għall-medja tal-approvazzjoni tat-tip tas-CO2 tal-flotta. 
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Għax-xarabanks 

Se jingħataw punti lil dawk l-offerti li joffru flotta tas-servizz magħmula minn [l-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi perċentwal, il-vetturi kollha 

tal-flotta, kategoriji jew subkategoriji speċifiċi ta’ vetturi jew il-vetturi li għandhom jintużaw f’rotot speċifiċi, ara n-nota ta’ spjegazzjoni] vetturi 

mgħammra b’waħda mit-teknoloġiji eliġibbli stabbiliti mit-TS1 ewlenija tal-kategorija 3 (Taqsima 5.2). 

 

Verifika: l-offerent għandu jippreżenta, fuq spreadsheet, il-lista tal-vetturi tal-flotta tas-servizz, l-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet tas-CO2 

tagħhom (sostnuta miċ-ċertifikati ta’ konformità rispettivi) u l-kalkolu tal-medja tagħhom, għall-karozzi u għall-vannijiet, jew l-iskeda teknika tal-

vettura fejn huma ddikjarati dawn it-teknoloġiji, għax-xarabanks. 

AC2. Emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-arja (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi, mhux applikabbli jekk ikunu meħtieġa 

emissjonijiet żero mill-egżost għall-vetturi kollha fl-ispeċifikazzjoni teknika TS1.2.) 

Se jingħataw punti lil dawk l-offerti li joffru jew: 

(a). perċentwal ogħla minn dak stabbilit mit-TS1, jew  

(b). karozzi u vannijiet u vetturi tal-kategorija L li għandhom prestazzjoni tal-emissjonijiet aħjar minn Euro 6/4, jew 

(c). xarabanks li jaħdmu bil-gass naturali u vetturi b’kapaċità ta’ emissjonijiet żero, jiġifieri b’firxa minima ta’ 40 km mingħajr ma jirrilaxxaw 

ebda emissjonijiet mill-egżost għall-karozzi u għal-LCVs, u vetturi elettriċi ibridi rikarikabbli (PHEV), vetturi elettriċi li jaħdmu bil-

batterija (BEV) għax-xarabanks u l-vetturi tal-kategorija L, u vetturi elettriċi li jaħdmu b’ċellula tal-fjuwil (FCEV) għax-xarabanks. 

 

 (għandu jiġi spjegat fid-dettall sa liema punt se jiġu attribwiti punti għal perċentwali ogħla, prestazzjoni aħjar u vetturi b’emissjonijiet żero mill-

egżost. Il-vetturi b’emissjonijiet żero mill-egżost għandhom jingħataw aktar punti mill-vetturi bi prestazzjoni aħjar minn Euro 6/4 u mix-xarabanks 

li jaħdmu bil-gass naturali). 

 

Verifika: 

Ara t-TS1 t’hawn fuq 
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4.3 Noti ta’ spjegazzjoni 

Noti ta’ spjegazzjoni 

Servizzi ta’ mobbiltà kkombinata 

Is-servizzi ta’ mobbiltà kkombinata (CMS) joffru firxa wiesgħa ta’ għażliet ta’ mobbiltà kkombinata li normalment jinkludu t-trasport pubbliku u l-

kiri ta’ roti. Karatteristika ewlenija tas-CMS hija l-kapaċità li jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-ivvjaġġar tal-klijenti billi jintuża l-aktar mod tat-trasport 

xieraq u effiċjenti, jew l-aktar kombinament xieraq u effiċjenti ta’ modi. Is-soluzzjonijiet tal-mobbiltà ġew ottimizzati sabiex jitnaqqas il-proporzjon 

tal-enerġija kkunsumata għal kull distanza u passiġġier (enerġija/[km.passiġġier]); dan jinkiseb billi tingħata prijorità lill-vetturi mhux motorizzati 

u lill-modi tat-trasport pubbliku. Għalhekk, il-livell tal-multimodalità u tal-intermodalità huwa element essenzjali biex tiġi ssodisfata l-ħtieġa tal-

ivvjaġġar bl-aktar mod effiċjenti. Il-livell tal-multimodalità u tal-intermodalità tas-servizz tal-mobbiltà jista’ jiġi ddefinit bħala t-tipi differenti ta’ 

modi tat-trasport li s-servizz huwa kapaċi li joffri, u l-kombinamenti tiegħu fi vjaġġ wieħed. Modi tat-trasport huma mifhuma li jfissru: karozzi 

privati, vetturi tal-kategorija L, roti elettriċi, roti, trasport pubbliku, ride sharing, eċċ. Is-servizzi ta’ mobbiltà kkombinata għadhom fi stadju ta’ 

żvilupp bikri ħafna. Madankollu, il-potenzjal ta’ dan it-tip ta’ servizz biex jistimola l-bidla modali lejn servizzi tat-trasport mhux motorizzat u tat-

trasport pubbliku huwa sinifikanti ħafna, u huwa rrakkomandat li l-akkwirenti pubbliċi jesploraw il-possibbiltà li jakkwistaw servizzi ta’ mobbiltà 

kkombinata minflok servizzi ta’ mobbiltà oħra li ma joffrux l-intermodalità, jekk ikun hemm operaturi disponibbli. 
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5 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAX-XIRI JEW IL-LOKAZZJONI TA’ XARABANKS (KATEGORIJA 3) 

5.1 Suġġett 
 

SUĠĠETT 

Ix-xiri jew il-lokazzjoni ta’ xarabanks u kowċis urbani definiti bħala vetturi M2 u M3 mid-Direttiva 2007/46 b’impatt ambjentali baxx. 

 

5.2 Speċifikazzjonijiet tekniċi u kriterji għall-għotja 
Importanti: Il-kriterji komuni għall-kategoriji tal-vetturi (Taqsima 10) japplikaw ukoll għal din il-kategorija 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 

TS1 Għażliet ta’ titjib teknoloġiku biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ 

gass b’effett ta’ serra 

Xarabanks urbani 

Il-vettura għandha tkun mgħammra b’waħda mit-teknoloġiji kklassifikati 

bħala A jew B fit-Tabella 1  

Tabella 1: Lista ta’ teknoloġiji eliġibbli għax-xarabanks urbani — 

livell ewlieni 

Teknoloġija Klassi  

Ibridi Ħfief B 

Ibridi Flajwil B 

Ibridi b’Serje Sħiħa B 

TS1 Għażliet ta’ titjib teknoloġiku biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ 

gass b’effett ta’ serra 

Xarabanks urbani 

Il-vetturi għandhom ikunu mgħammra b’waħda mit-teknoloġiji 

kklassifikati bħala A fit-Tabella 3 

Tabella 3: Lista ta’ teknoloġiji eliġibbli għax-xarabanks urbani — 

livell komprensiv 

Teknoloġija Klassi  

Vettura kompletament elettrika u 

rikarikabbli 
A 

Vettura li jaħdmu b’ċellula tal-

fjuwil tal-idroġenu *) 

A taħt il-kundizzjonijiet 

stabbiliti fin-nota 
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Ibridi Paralleli Sħaħ B 

Vettura kompletament 

elettrika u rikarikabbli 
A 

Vetturi li jaħdmu bil-gass 

naturali b’injezzjoni diretta 

taħt pressjoni għolja 

B b’mod 

awtomatiku, A taħt 

il-kundizzjonijiet 

stabbiliti fin-nota 

t’hawn taħt 

Vettura li taħdem bil-gass 

naturali b’żewġ tipi ta’ fjuwils 

tal-Fabbrikant tat-Tagħmir 

Oriġinali (OEM) bi 

proporzjon tal-enerġija tal-

gass fuq il-parti sħuna taċ-

ċiklu tal-ittestjar taċ-Ċiklu 

tranżitorju armonizzat fuq 

livell dinji (WHTC) ta’ mill-

inqas 50 % *) 

B jew A taħt il-

kundizzjonijiet 

stabbiliti fin-nota 

t’hawn taħt 

Vetturi li jaħdmu b’ċellula tal-

fjuwil tal-idroġenu*) 

B jew A taħt il-

kundizzjonijiet 

stabbiliti fin-nota 

t’hawn taħt 

 

Vetturi tal-gass naturali 

ddedikati*) 

B jew A taħt il-

kundizzjonijiet 

stabbiliti fin-nota 

t’hawn taħt 

t’hawn taħt 

Vettura li taħdem bil-gass naturali 

b’żewġ tipi ta’ fjuwils tal-OEM bi 

proporzjon tal-enerġija tal-gass 

fuq il-parti sħuna taċ-ċiklu tal-

ittestjar tad-WHTC ta’ mill-inqas 

50 % *) 

A taħt il-kundizzjonijiet 

stabbiliti fin-nota 

t’hawn taħt 

Vetturi li jaħdmu bil-gass naturali 

b’injezzjoni diretta taħt pressjoni 

għolja *) 

A taħt il-kundizzjonijiet 

stabbiliti fin-nota 

t’hawn taħt 

Vetturi ddedikati li jaħdmu bil-

gass naturali *) 

A taħt il-kundizzjonijiet 

stabbiliti fin-nota 

t’hawn taħt 

*) Vetturi li jaħdmu bl-idroġenu u bil-gass naturali jirrikjedu perċentwal 

minimu ta’ provvista ta’ fjuwil rinnovabbli li għandha tiġi kklassifikata 

bħala A (ara n-Noti ta’ Spjegazzjoni, Taqsima 5.3) 

 

Kowċis u xarabanks interurbani 

Il-vettura għandha tkun mgħammra b’waħda mit-teknoloġiji 

kklassifikata bħala A fit-Tabella 4 

Tabella 4: Lista ta’ teknoloġiji eliġibbli għall-kowċis u x-xarabanks 

interurbani — livell komprensiv 

Teknoloġija Klassi 

Vettura li jaħdmu b’ċellula tal-

fjuwil tal-idroġenu *) 

A taħt il-kundizzjonijiet 

stabbiliti fin-nota 
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*) Vetturi li jaħdmu bl-idroġenu u bil-gass naturali jirrikjedu perċentwal 

minimu ta’ provvista ta’ fjuwil rinnovabbli li għandha tiġi kklassifikata 

bħala B (ara n-Noti ta’ Spjegazzjoni, Taqsima 5.3) 

 

Kowċis u xarabanks interurbani 

Il-vettura għandha tkun mgħammra b’waħda mit-teknoloġiji fit-Tabella 

2  

Tabella 2: Lista ta’ teknoloġiji eliġibbli għall-kowċis u x-xarabanks 

interurbani — livell ewlieni 

Teknoloġija Klassi 

  

Kontroll tal-fluss attiv C 

Boat tails/ pannelli ta’ 

estensjoni 
C 

Ibridi Ħfief (għax-xarabanks 

interurbani biss) 
C 

Ibridi Flajwil (għax-xarabanks 

interurbani biss) 
C 

Ibridi b’Serje Sħiħa (għax-

xarabanks interurbani biss) 
C 

Ibridi Paralleli Sħaħ (għax-

xarabanks interurbani biss) 
C 

t’hawn taħt 

 

Vettura li taħdem bil-gass naturali 

b’żewġ tipi ta’ fjuwils tal-OEM bi 

proporzjon tal-enerġija tal-gass 

fuq il-parti sħuna taċ-ċiklu tal-

ittestjar tad-WHTC ta’ mill-inqas 

50 % *) 

A taħt il-kundizzjonijiet 

stabbiliti fin-nota 

t’hawn taħt 

 

Vetturi li jaħdmu bil-gass naturali 

b’injezzjoni diretta taħt pressjoni 

għolja *) 

A taħt il-kundizzjonijiet 

stabbiliti fin-nota 

t’hawn taħt 

Vetturi ddedikati li jaħdmu bil-

gass naturali *) 

A taħt il-kundizzjonijiet 

stabbiliti fin-nota 

t’hawn taħt 

Vettura kompletament elettrika u 

rikarikabbli*
*)

 
A 

*) Vetturi li jaħdmu bl-idroġenu u bil-gass naturali jirrikjedu perċentwal 

minimu ta’ provvista ta’ fjuwil rinnovabbli li għandha tiġi kklassifikata 

bħala A (ara n-Noti ta’ spjegazzjoni, Taqsima 5.3) 

**) Attwalment, it-teknoloġija ibrida rikarikabbli mhijiex qed tintuża 

għax-xarabanks u għall-kowċis interurbani, u għalhekk l-użu futur 

tagħha ma jistax jiġi injorat, iżda bħalissa ma jidhirx li hemm mudell ta’ 

użu ċar 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jippreżenta l-iskeda teknika tal-vettura fejn huma 
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Vettura li taħdem bil-gass 

naturali b’żewġ tipi ta’ fjuwils 

tal-OEM bi proporzjon tal-

enerġija tal-gass fuq il-parti 

sħuna taċ-ċiklu tal-ittestjar 

tad-WHTC ta’ mill-inqas 

50 %. 

C b’mod 

awtomatiku, B jew 

A taħt il-

kundizzjonijiet 

stabbiliti fin-nota 

t’hawn taħt 

 

Vetturi li jaħdmu bil-gass 

naturali b’injezzjoni diretta 

taħt pressjoni għolja 

B b’mod 

awtomatiku, A taħt 

il-kundizzjonijiet 

stabbiliti fin-nota 

t’hawn taħt 

Vetturi li jaħdmu b’ċellula tal-

fjuwil tal-idroġenu  

C b’mod 

awtomatiku, B jew 

A taħt il-

kundizzjonijiet 

stabbiliti fin-nota 

t’hawn taħt 

 

Vetturi tal-gass naturali 

ddedikati*) 

C, B jew A taħt il-

kundizzjonijiet 

stabbiliti fin-nota 

t’hawn taħt 

Vettura kompletament 

elettrika u rikarikabbli*
*)

 
A 

*) Vetturi ddedikati li jaħdmu bil-gass naturali jirrikjedu perċentwal ta’ 

provvista ta’ metan rinnovabbli li għandha tiġi kklassifikata bħala 

ddikjarati dawn it-teknoloġiji. 
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eliġibbli (ara n-noti ta’ Spjegazzjoni, Taqsima 5.3) 

**) Attwalment, it-teknoloġija ibrida rikarikabbli mhijiex qed tintuża 

għax-xarabanks u għall-kowċis interurbani, u għalhekk l-użu futur 

tagħha ma jistax jiġi injorat, iżda bħalissa ma jidhirx li hemm mudell ta’ 

użu ċar 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jippreżenta l-iskeda teknika tal-vettura fejn huma 

ddikjarati dawn it-teknoloġiji. 

 

TS2. Prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-arja (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Il-vetturi M3 u l-vetturi M2 b’massa ta’ referenza
1)

 li taqbeż l-2 610 kg għandhom jissodisfaw Euro VI. 

Il-vetturi M2 b’massa ta’ referenza
1)

 li ma taqbiżx l-2 610 kg għandhom jikkonformaw mat-TS2 Prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu 

fl-arja tal-kategorija 1 (Taqsima 3.2). 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jippreżenta ċ-ċertifikat tal-konformità tal-vettura. Għal dawk il-vetturi li jkunu kisbu l-istandard imsemmi hawn fuq wara 

aġġornament tekniku, il-miżuri għandhom jiġu ddokumentati u inklużi fl-offerta, u dan għandu jiġi vverifikat minn parti terza indipendenti. 
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TS3. Pajpijiet tal-egżost (post) (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Il-pajpijiet tal-egżost tal-vetturi għandhom ikunu fuq in-naħa opposta tal-bieba tal-passiġġieri fuq wara tal-vettura. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi l-iskeda teknika tal-vettura. 

 

KRITERJI GĦALL-GĦOTJA 

AC1. Għażliet ta’ titjib teknoloġiku biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ 

gass b’effett ta’ serra 

 

Se jingħataw punti lil dawk il-vetturi li huma mgħammra b’waħda mit-

teknoloġiji kklassifikati bħala A, fit-Tabella 1 għax-xarabanks urbani, u 

A jew B fit-Tabella 2 għall-kowċis. Din it-teknoloġija m’għandhiex tkun 

addizzjonali għat-teknoloġija konformi mat-TS1 dwar l-Għażliet ta’ 

titjib teknoloġiku biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gass b'effett ta’ serra 

 

Verifika: l-istess bħat-TS1. 

 

 

 AC2. Gassijiet tal-arja kundizzjonata 

Se jingħataw punti lil dawk il-vetturi mgħammra b’sistema ta’ arja 

kundizzjonata li tuża refriġerant li l-potenzjal ta’ tisħin globali (GWP) 

tiegħu, bħala fattur tas-CO2 u fuq perjodu ta’ 100 sena, ikun inqas minn 

150. Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi l-isem, il-formula u l-GWP tal-gass 

refriġeranti li jintuża fis-sistema tal-arja kundizzjonata. Jekk tintuża 



 

   32 

 

taħtlita ta’ gassijiet (n l-għadd ta’ gassijiet), il-GWP se jiġi kkalkolat kif 

ġej: 

GWP= Σ(Sustanza X1 % x GWP(X1)) + (Sustanza X2 % x GWP(X2)) + 

… 

(Sustanza Xn % x GWP(Xn)) 

fejn % huwa l-kontribut skont il-piż b'tolleranza tal-piż ta' +/- 1 %. 

Il-GWP tal-gassijiet jista’ jinstab fl-Annessi I u II tar-Regolament (UE) 

Nru 517/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/MT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG)   

AC3. Prestazzjoni mtejba tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-

arja 

Fir-rigward tal-vetturi M3 u l-vetturi M2 b’massa ta’ referenza li taqbeż l-

2 610 kg: Se jingħataw punti lit-teknoloġiji li ġejjin: 

 gass naturali 

 vetturi elettriċi ibridi rikarikabbli (PHEV)
2)

 

 vetturi elettriċi li jaħdmu bil-batterija (BEV) u 

 vetturi elettriċi li jaħdmu b’ċellula tal-idroġenu (FCEV). 

(għandu jiġi spjegat fid-dettall sa liema punt se jiġu attribwiti aktar 

punti għal vetturi b’kapaċità ta’ emissjonijiet żero mill-egżost, jiġifieri 

vetturi elettriċi ibridi rikarikabbli (PHEV), vetturi elettriċi li jaħdmu bil-

batterija (BEV), u vetturi elettriċi li jaħdmu b’ċellula tal-fjuwil (FCEV). 

Il-vetturi b’kapaċità ta’ emissjonijiet żero mill-egżost għandhom 

jingħataw aktar punti mix-xarabanks li jaħdmu bil-gass naturali). 

 

Fir-rigward tal-vetturi M2 b’massa ta’ referenza li ma taqbiżx
1)

 l-2 610 
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kg: se tiġi applikata l-formula tal-AC3 Prestazzjoni mtejba tal-

emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-arja u tal-AC4 Kapaċità ta’ 

emissjonijiet żero mill-egżost tal-kategorija 1 (Taqsima 3.2). 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi ċ-ċertifikat tal-konformità tal-vettura. Għal 

dawk il-vetturi li jkunu kisbu l-istandard imsemmi hawn fuq wara 

aġġornament tekniku, il-miżuri għandhom jiġu ddokumentati u inklużi 

fl-offerta, u dan għandu jiġi vverifikat minn parti terza indipendenti. 

 

5.3 Noti ta’ spjegazzjoni 

Noti ta’ spjegazzjoni 

TS1 Għażliet ta’ titjib teknoloġiku biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra 

It-titjib u l-kwalifiki tat-teknoloġiji 

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jikklassifikaw il-vetturi elettriċi li jaħdmu b’ċellula tal-fjuwil bħala klassi B, jekk ikollhom provvista ta’ idroġenu 

prodotta b’sorsi rinnovabbli ġġenerati fuq il-post, li tissodisfa mill-inqas 5 % jew A, jekk ikollhom provvista ta’ idroġenu prodotta b’sorsi rinnovabbli 

ġġenerati fuq is-sit, li tissodisfa mill-inqas 15 % tad-domanda tagħhom. 

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jikklassifikaw il-vetturi li jaħdmu bil-gass naturali b’żewġ tipi ta’ fjuwils tal-OEM bħala klassi B jew A, jekk ikollhom 

provvista ta’ metan rinnovabbli li tissodisfa mill-inqas 15 % jew 35 % tad-domanda tagħhom, rispettivament 

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jikklassifikaw il-vetturi li jaħdmu bil-gass naturali b’injezzjoni diretta taħt pressjoni għolja bħala klassi A, jekk 

ikollhom provvista ta’ metan rinnovabbli li tissodisfa mill-inqas 10 % tad-domanda tagħhom, rispettivament. 

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jikklassifikaw il-vetturi ddedikati li jaħdmu bil-gass naturali bħala klassi C, B jew A, jekk ikollhom provvista ta’ 

metan rinnovabbli li tissodisfa mill-inqas 10 %, 15 % jew 25 % tad-domanda tagħhom, rispettivament. 
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Il-metan rinnovabbli jfisser il-bijometan u l-metan sintetiku prodotti b’eċċess tal-elettriku rinnovabbli, jiġifieri l-produzzjoni tal-elettriku rinnovabbli li 

taqbeż id-domanda matul ċerti perjodi u toħloq produzzjoni żejda tal-elettriku (gass bl-elettriku). 

 

Deskrizzjoni ta’ xi teknoloġiji 

Ibridi Ħfief: Is-sistema tuża mutur elettriku installat fil-krankxaft biex iwaqqaf / jibda u jirkupra l-enerġija tal-ibbrejkjar; l-enerġija rkuprata tintuża 

biex ittejjeb l-aċċellerazzjoni u għall-anċillari elettrifikati. 

Ibridi flywheel: Flajwil addizzjonali b’veloċità għolja li jaħżen u jirrilaxxa l-enerġija minn/lejn is-sistema tal-mototrażmissjoni tal-vettura. Il-flywheel 

taħżen l-enerġija waqt l-ibbrejkjar, filwaqt li tirrilaxxaha biex tissupplimenta jew tissostitwixxi temporanjament l-output tal-magna. It-teknoloġiji tal-

flywheel ma tinkludix il-funzjonalità ta’ waqfien / bidu. 

Ibridi paralleli sħaħ: Ibridi elettriċi/bid-diżil fejn l-enerġija elettrika tiġi diretta lejn/mir-roti b’mod parallel mal-forza mekkanika mill-magna. Bejn il-

magna u r-roti jkun għad fadal trażmissjoni diretta permezz ta’ trażmissjoni relattivament konvenzjonali. 

Ibridi b’Serje Sħiħa: Ibridi elettriċi/bid-diżil mingħajr trażmissjoni konvenzjonali, fejn il-magna tiġġenera elettriku li jinħażen f’batterija u jintuża biex 

iħaddem mutur ta’ propulsjoni separat. Il-magni u l-batteriji elettriċi għandhom enerġija ogħla minn dawk paralleli ekwivalenti. 

Kontrolli tal-flussi attivi: Kontroll tal-fluss attiv huwa sistema li tpoġġi taħt pressjoni b’mod attiv il-vortiċi jew il-vakwu tal-pressjoni baxxa li 

jiżviluppa wara l-vettura. 

Boat tail / pannelli ta’ estensjoni: Pannelli fuq il-parti ta’ wara tal-vettura li jassistu fl-ekwilibriju tal-pressjoni bejn il-parti ta’ quddiem u ta’ wara 

tal-vettura filwaqt li jiffaċilitaw il-fluss tal-arja u jnaqqsu r-reżistenza tal-arja. 

 

TS2. Emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja 
1) 

“Massa ta’ referenza” tfisser il-massa tal-vettura meta tkun qed taħdem, kif iddikjarat fiċ-ċertifikat ta’ konformità, bit-tnaqqis tal-massa uniformi 

tas-sewwieq ta’ 75 kg u biż-żieda ta’ massa uniformi ta’ 100 kg; 
2)

 Fil-każ ta’ vetturi elettriċi ibridi rikarikabbli, is-sigħat totali ta’ kuljum li matulhom xarabank urban jitħaddem bil-modalità elettriku biss jiddependu fuq iċ-ċiklu tat-tħaddim 

speċifiku u fuq l-istrateġija tal-iċċarġjar. Għalhekk, jeħtieġ li l-awtoritajiet kontraenti jiżguraw li x-xarabanks ibridi rikarikabbli se jkunu jistgħu 

jimmassimizzaw is-sigħat ta’ tħaddim ta’ kuljum tagħhom bil-modalità elettriku biss matul iċ-ċikli ta’ kuljum tagħhom billi jużaw l-infrastruttura tal-
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iċċarġjar disponibbli. 

Informazzjoni biex jiġu stabbiliti t-termini tal-garanzija tal-batteriji għall-vetturi elettriċi li jaħdmu bil-batterija 

(Jekk l-awtorità kontraenti tkun qed titlob vetturi elettriċi li jaħdmu bil-batterija) 

Skont ir-rapport dwar ix-xarabanks elettriċi ZeEUS “Ħarsa ġenerali aġġornata lejn ix-xarabanks elettriċi fl-Ewropa”, il-fornituri tal-batteriji 

LiFEPO4 normalment joffru perjodi ta’ garanzija li jvarjaw minn sentejn sa 5 snin, bl-aktar perjodu frekwenti jkun dak ta’ bejn l-4 u l-5 snin. Teżisti 

inqas data dwar il-batteriji tal-ossidu tal-kobalt tal-manganiż tan-nikil tal-litju (LiNiMnCoO2 jew NMC), li jvarjaw minn sentejn sa 6 snin. Il-batteriji 

tat-titanat tal-litju juru perjodi ta’ garanzija ogħla, sa 15-il sena, u l-ultrakapaċitaturi tal-grafen minn 8 snin sa 11-il sena. Fornituri oħra joffru 

garanziji mfassla apposta, skont il-kuntratt tal-kiri, li jistgħu jinkludu monitoraġġ tal-prestazzjoni tul perjodu ta’ żmien miftiehem. 

Aktar dettalji jistgħu jinstabu fir-rapport dwar ix-Xarabanks elettriċi ZeEUS “Ħarsa ġenerali lejn ix-xarabanks elettriċi fl-Ewropa”: 

http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf 

 

It-teknoloġija tal-vetturi elettriċi qed tevolvi malajr ħafna lejn batteriji aktar durabbli u affidabbli. Għal din ir-raġuni, l-awtorità pubblika għandha 

teżamina l-aħħar informazzjoni disponibbli dwar dak li jista’ joffri s-suq meta tiġi fformulata s-sejħa għall-offerti. 

L-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jagħtu wkoll perjodi ta’ garanzija itwal permezz ta’ kriterju għall-għoti. 

 

  

http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf


 

   36 

 

6 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAX-XIRI TAS-SERVIZZI TAX-XARABANKS (KATEGORIJA 4) 

6.1 Suġġett 
 

SUĠĠETT 

Ix-xiri ta’ servizzi tax-xarabanks pubbliċi b’impatt ambjentali baxx, kopert mill-kodiċijiet 60112000-6 tas-CPV bl-użu tal-vetturi M2 u M3 mid-

Direttiva 2007/46. 
 

6.2 Speċifikazzjonijiet tekniċi u kriterji għall-għotja 
(Dawn il-kriterji japplikaw biss jekk l-operaturi jkollhom is-sjieda tal-flotta tas-servizz, jew jekk iwettqu l-lokazzjoni tagħha) 

Importanti: 

Il-kriterji komuni għall-kategoriji tas-servizz (Taqsima 11) japplikaw ukoll għal din il-kategorija 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 

TS1. Għażliet teknoloġiċi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gass 

b’effett ta’ serra   

Għażla 1 

Ir-rotta/ir-rotot tax-xarabanks [l-awtorità kontraenti se ddaħħal l-

identifikazzjoni tar-rotta/rotot] għandhom jiġu operati bl-użu ta’ vetturi 

[l-Awtorità Kontraenti se tagħżel waħda minn dawn li ġejjin]: 

(a). Mgħammra b’waħda mit-teknoloġiji eliġibbli elenkati fost it-TS1 

ewlenija dwar l-Għażliet ta’ titjib teknoloġiku biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra tal-kategorija 3 

(Taqsima 5.2). 

TS1. Għażliet teknoloġiċi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gass 

b’effett ta’ serra 

Għażla 1 

Ir-rotta/ir-rotot tax-xarabanks [l-awtorità kontraenti se ddaħħal l-

identifikazzjoni tar-rotta/rotot] għandhom jiġu operati bl-użu ta’ vetturi 

[l-awtorità kontraenti se tagħżel waħda minn dawn li ġejjin]: 

(a). Mgħammra b’waħda mit-teknoloġiji eliġibbli elenkati fost it-TS1 

ewlenija dwar l-Għażliet ta’ titjib teknoloġiku biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra tal-kategorija 3 

(Taqsima 5.2). 
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(b). Mgħammra bit-teknoloġija X [l-awtorità kontraenti se tagħżel it-

teknoloġija fost it-teknoloġiji eliġibbli elenkati bħala waħda mit-

TS1 ewlenija dwar l-Għażliet ta’ titjib teknoloġiku biex jitnaqqsu 

l-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra tal-kategorija 3 

(Taqsima 5.2)] 

 

Għażla 2: 

Il-flotta għandha tkun magħmula mill-ishma ta’ vetturi li ġejjin 

mgħammra b’waħda mit-teknoloġiji eliġibbli elenkati fost it-TS1 

ewlenija dwar l-Għażliet ta’ titjib teknoloġiku biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra tal-kategorija 3 (Taqsima 5.2): 

2018: 12 % 

2019: 20 % 

2020: 28 % 

2021: 36 % 

Il-livell applikabbli se jikkorrispondi għas-sena li matulha titnieda s-

sejħa għall-offerti. 

Verifika: 

L-istess bħat-TS1 dwar l-Għażliet ta’ titjib teknoloġiku biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra tal-kategorija 3 (Taqsima 5.2) 

flimkien mal-lista u l-iskedi tekniċi tal-flotta kollha. 

(b). Mgħammra bit-teknoloġija X [l-awtorità kontraenti se tagħżel it-

teknoloġija fost it-teknoloġiji eliġibbli elenkati bħala waħda mit-

TS1 ewlenija dwar l-Għażliet ta’ titjib teknoloġiku biex jitnaqqsu 

l-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra tal-kategorija 3 

(Taqsima 5.2)] 

 

Għażla 2: 

Il-flotta għandha tkun magħmula mill-ishma ta’ vetturi li ġejjin 

mgħammra b’waħda mit-teknoloġiji eliġibbli elenkati fost it-TS1 

ewlenija dwar l-Għażliet ta’ titjib teknoloġiku biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra tal-kategorija 3 (Taqsima 5.2): 

2018: 24 % 

2019: 32 % 

2020: 40 % 

2021: 48 % 

Il-livell applikabbli se jikkorrispondi għas-sena li matulha titnieda s-

sejħa għall-offerti. 

Verifika: 

L-istess bħat-TS1 dwar l-Għażliet ta’ titjib teknoloġiku biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra tal-kategorija 3 (Taqsima 5.2) 

flimkien mal-lista u l-iskedi tekniċi tal-flotta kollha. 
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TS2. Sistemi tal-Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers (TPMS) (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Il-vetturi kollha għandhom ikunu mgħammra b’sistemi konformi mat-TS1 dwar it-TPMS kif definit fit-Taqsima 10.2 tal-Kriterji komuni għall-

kategoriji tal-vetturi 

Verifika: 

L-istess bħat-TS1 dwar it-TPMS fit-Taqsima 10.2 tal-Kriterji komuni għall-kategoriji tal-vetturi flimkien mal-lista u l-iskedi tekniċi tal-flotta kollha. 

TS3. Tajers tal-vetturi — reżistenza għad-dawrien (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Il-vetturi kollha għandhom ikunu mgħammra b’tajers konformi mat-TS2 dwar it-tajers tal-vetturi kif definit fit-Taqsima 10.2 tal-Kriterji komuni 

għall-kategoriji tal-vetturi 

Verifika: 

L-istess bħat-TS2 dwar it-tajers tal-vetturi fit-Taqsima 10.2 tal-Kriterji komuni għall-kategoriji tal-vetturi flimkien mal-lista u l-iskedi tekniċi tal-

flotta kollha. 

TS4. Fjuwils (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Nota: dan il-kriterju japplika biss jekk l-awtorità kontraenti tikkwalifika jew twettaq aġġornament ta' teknoloġija skont in-nota tat-TS1 dwar l-

Għażliet ta’ titjib teknoloġiku biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gass b'effett ta’ serra tal-kategorija 3 (Taqsima 5.2) u l-offerent joffri dik it-

teknoloġija biex jikkonforma mat-TS1. L-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi perċentwali ogħla tal-provvista tal-fjuwil rinnovabbli skont il-

provvista disponibbli fis-suq nazzjonali jew reġjonali tagħha. 

Is-sehem tal-provvista tal-fjuwil rinnovabbli għandu jikkonforma mal-perċentwali stabbiliti fin-nota tat-TS1 dwar l-Għażliet ta’ titjib teknoloġiku 

biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra tal-kategorija 3 (Taqsima 5.2). 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi kopja tal-kuntratt(i) li jkun(u) ġie/ġew iffirmat(i) mal-fornitur(i) u d-deskrizzjoni u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-

produzzjoni u tas-sistema tal-provvista tal-fjuwil iddedikata. 

TS5. Emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja 

Ix-xarabanks kollha li jintużaw għat-twettiq tas-servizz għandhom mill-

TS5. Emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja 

Ix-xarabanks kollha li jintużaw għat-twettiq tas-servizz għandhom mill-
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inqas jissodisfaw Euro V. 

2018: 40 % tax-xarabanks għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2019: 48 % tax-xarabanks għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2020: 56 % tax-xarabanks għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2021: 64 % tax-xarabanks għandhom jissodisfaw Euro VI. 

Il-livell applikabbli se jikkorrispondi għas-sena li matulha titnieda s-

sejħa għall-offerti. 

Meta l-vetturi ma jiġux iċċertifikati bħala li jissodisfaw Euro V jew 

ogħla, iżda posttrattament tekniku jkun kiseb l-istess standard, dan 

għandu jiġi ddokumentat fl-offerta. 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jippreżenta l-lista tal-vetturi tal-flotta tas-servizz u ċ-

ċertifikati ta’ konformità tagħhom. Għal dawk il-vetturi li jkunu kisbu l-

istandard imsemmi hawn fuq wara aġġornament tekniku, il-miżuri 

għandhom jiġu ddokumentati u inklużi fl-offerta, u dan għandu jiġi 

vverifikat minn parti terza indipendenti. 

inqas jissodisfaw Euro V. 

2018: 60 % tax-xarabanks għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2019: 68 % tax-xarabanks għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2020: 76 % tax-xarabanks għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2021: 84 % tax-xarabanks għandhom jissodisfaw Euro VI. 

Il-livell applikabbli se jikkorrispondi għas-sena li matulha titnieda s-

sejħa għall-offerti. 

Meta l-vetturi ma jiġux iċċertifikati bħala li jissodisfaw Euro V jew 

ogħla, iżda posttrattament tekniku jkun kiseb l-istess standard, dan 

għandu jiġi ddokumentat fl-offerta. 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jippreżenta l-lista tal-vetturi tal-flotta tas-servizz u ċ-

ċertifikati ta’ konformità tagħhom. Għal dawk il-vetturi li jkunu kisbu l-

istandard imsemmi hawn fuq wara aġġornament tekniku, il-miżuri 

għandhom jiġu ddokumentati u inklużi fl-offerta, u dan għandu jiġi 

vverifikat minn parti terza indipendenti. 

KRITERJI GĦALL-GĦOTJA 

AC1. Għażliet teknoloġiċi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Se jingħataw punti lil dawk l-offerti li joffru: 

Għażla 1: aktar rotot minn dawk stabbiliti mit-TS1 (ara hawn fuq) li għandhom jiġu operati b'vetturi konformi mat-TS1 ewlenija tal-kategorija 3 

(Taqsima 5.2). 

Għażla 2: flotta li għandha tintuża skont il-kuntratt bi proporzjon ta' vetturi (%) akbar mit-TS1 (ara hawn fuq), b’mod proporzjonali mal-eċċess fuq 

it-TS1 (ara hawn fuq). 
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Jekk il-flotta tkun magħmula minn teknoloġiji ta' klassijiet differenti, se jingħataw it-triplu tal-punti tal-klassi C lill-klassi A, u d-doppju tal-punti 

lill-klassi B. 

 

Verifika: 

Ara t-TS1 t’hawn fuq 

 

AC2. Emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-arja (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

 

Se jingħataw punti lill-flotta li għandha tintuża skont il-kuntratt bil-proporzjon ta' vetturi li jintużaw għat-twettiq tas-servizz (%) akbar mit-TS5, 

b’mod proporzjonali mal-eċċess fuq it-TS5, jew jekk il-vetturi jikkonformaw mal-AC3 Prestazzjoni mtejba tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu 

fl-arja tal-kategorija 3. (Għandu jiġi spjegat fid-dettall sa liema punt se jiġu attribwiti punti għal perċentwali ogħla, prestazzjoni mtejba u vetturi 

b’emissjonijiet żero mill-egżost. Il-vetturi b’kapaċità ta’ emissjonijiet żero mill-egżost għandhom jingħataw aktar punti mix-xarabanks li jaħdmu 

bil-gass naturali). 

 

Verifika: 

Ara t-TS5 t’hawn fuq 

 AC3. Emissjonijiet tal-istorbju 

Se jingħataw punti lil dawk l-offerti li joffru flotta tas-servizz 

magħmula kompletament minn vetturi konformi mal-AC1 dwar l-

emissjonijiet tal-istorbju tal-vetturi stabbilit fit-Taqsima 10.2 tal-

Kriterji Komuni għall-kategoriji tal-vetturi. 

Verifika: 

L-offerent għandu jippreżenta l-lista tal-vetturi tal-flotta tas-servizz u 

ċ-ċertifikati ta’ konformità tagħhom. 
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6.3 Klawżoli tal-eżekuzzjoni ta’ kuntratt 
(dan japplika biss jekk l-operaturi jkollhom is-sjieda tal-flotta tas-servizz, jew jekk iwettqu l-lokazzjoni tagħha) 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

KLAWŻOLI TAL-EŻEKUZZJONI TA’ KUNTRATT 

CPC1. Vetturi ġodda (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Jekk vettura tal-flotta tas-servizz tiġi ssostitwita, il-vettura l-ġdida għandha tiffaċilita ż-żamma jew it-titjib tal-karatteristiċi tal-flotta tas-servizz 

(kompożizzjoni u teknoloġiji) fir-rigward tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra u tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-arja kif offrut fl-

offerta. 

Il-kuntrattur se jżomm rekords li jridu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kontraenti għall-finijiet ta’ verifika. L-awtorità kontraenti tista’ 

tistabbilixxi regoli għall-penali minħabba nuqqas ta’ konformità. 
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7 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAX-XIRI JEW GĦAL-LOKAZZJONI TAT-TRAKKIJIET TAL-ĠBIR TAL-

ISKART (KATEGORIJA 5) 

7.1 Suġġett 
 

SUĠĠETT 

Ix-xiri jew il-lokazzjoni ta’ vetturi N2 u N3, kif definit mid-Direttiva 2007/46, li huma mfassla biex jipprovdu servizzi tal-ġbir tal-iskart u servizz tat-

trasport tal-iskart, b’impatt ambjentali baxx. 

 
 

7.2 Speċifikazzjonijiet tekniċi u kriterji għall-għotja 
Importanti: Il-kriterji komuni għall-kategoriji tal-vetturi (Taqsima 10) japplikaw ukoll għal din il-kategorija 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 

TS1. Għażliet teknoloġiċi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gass 

b’effett ta’ serra 

Jeħtieġ li l-vettura tkun mgħammra b’waħda mit-teknoloġiji li ġejjin: 

 Vetturi ibridi, kemm dawk li jaħdmu bid-diżil kif ukoll dawk li 

jaħdmu bil-gass naturali 

 Vetturi mgħammra b’sistemi tal-akkumulazzjoni/tal-irkupru tal-

enerġija 

 Vetturi mgħammra b’sistemi idrawliċi ta’ detezzjoni tat-tagħbija 

 Vetturi mgħammra b’liftijiet elettriċi tal-laned taż-żibel 

TS1. Għażliet teknoloġiċi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gass 

b’effett ta’ serra 

Jeħtieġ li l-vettura tkun mgħammra b’waħda mit-teknoloġiji li ġejjin: 

 Ibrida rikarikabbli: Vettura mgħammra b’pakkett ta’ batteriji li jista’ 

jiġi ċċarġjat mill-grilja u jipprovdi l-enerġija għall-forza elettrika tal-

bodi u l-lifter 

 Vettura li taħdem bil-gass naturali b’żewġ tipi ta’ fjuwils tal-OEM bi 

proporzjon tal-enerġija tal-gass fuq il-parti sħuna taċ-ċiklu tal-

ittestjar tad-WHTC ta’ mill-inqas 50 %. 

 Vetturi li jaħdmu bil-gass naturali b’injezzjoni diretta taħt pressjoni 
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 Ibrida rikarikabbli: Vettura mgħammra b’pakkett ta’ batteriji li jista’ 

jiġi ċċarġjat mill-grilja u jipprovdi l-enerġija għall-forza elettrika tal-

bodi u l-lifter 

 Vettura li taħdem bil-gass naturali b’żewġ tipi ta’ fjuwils tal-OEM bi 

proporzjon tal-enerġija tal-gass fuq il-parti sħuna taċ-ċiklu tal-

ittestjar tad-WHTC ta’ mill-inqas 50 %. 

 Vetturi li jaħdmu bil-gass naturali b’injezzjoni diretta taħt pressjoni 

għolja 

 Vetturi kompletament elettriċi 

 Vetturi elettriċi li jaħdmu b’ċellula tal-idroġenu. 

 Vetturi ddedikati li jaħdmu bil-gass naturali skont il-kundizzjonijiet 

stabbiliti fin-nota t’hawn taħt. 

 

Nota: L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jinkludu vetturi ddedikati li 

jaħdmu bil-gass naturali jekk ikollhom provvista ta’ metan rinnovabbli li 

tissodisfa mill-inqas 15 % tad-domanda tagħhom. 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jippreżenta l-iskeda teknika tal-vettura fejn huma 

ddikjarati dawn l-ispeċifikazzjonijiet tat-teknoloġija. 

 

 

għolja 

 Vetturi kompletament elettriċi 

 Vetturi elettriċi li jaħdmu b’ċellula tal-idroġenu. 

 Vetturi ddedikati li jaħdmu bil-gass naturali skont il-kundizzjonijiet 

stabbiliti fin-nota t’hawn taħt. 

 

Nota: L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jinkludu vetturi ddedikati li 

jaħdmu bil-gass naturali jekk ikollhom provvista ta’ metan rinnovabbli li 

tissodisfa mill-inqas 15 % tad-domanda tagħhom. 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jippreżenta l-iskeda teknika tal-vettura fejn huma 

ddikjarati dawn l-ispeċifikazzjonijiet tat-teknoloġija. 

 

TS2. Unitajiet awżiljarji (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

L-emissjonijiet tal-vettura mill-magni separati għall-unitajiet awżiljarji (eż. il-kompattur, il-lifter, eċċ. li għandhom jiġu ddefiniti mill-awtorità 

kontraenti) għandhom jissodisfaw il-limiti tal-emissjonijiet tal-egżost skont ir-Regolament (UE) 2016/1628, Stadju V. 
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Verifika: 

L-offerent għandu jippreżenta jew iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip, jew rapport tat-test minn laboratorju indipendenti skont ir-Regolament (UE) 

Nru 2016/1628. 

 

TS3. Prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-arja (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Il-vetturi N3 u l-vetturi N2 b’massa ta’ referenza
1)

 li taqbeż l-2 610 kg għandhom jissodisfaw Euro VI. 

Il-vetturi N2 b’massa ta’ referenza
1)

 li ma taqbiżx l-2 610 kg għandhom jikkonformaw mat-TS2 Prestazzjoni tal-emissjonijiet li jniġġsu fl-arja tal-

kategorija 1 (Taqsima 3.2). 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jippreżenta ċ-ċertifikat tal-konformità tal-vettura. Għal dawk il-vetturi li jkunu kisbu l-istandard imsemmi hawn fuq wara 

aġġornament tekniku, il-miżuri għandhom jiġu ddokumentati u inklużi fl-offerta, u dan għandu jiġi vverifikat minn parti terza indipendenti. 

 

KRITERJI GĦALL-GĦOTJA 

 AC1. Gassijiet tal-arja kundizzjonata 

Se jingħataw punti lil dawk il-vetturi mgħammra b’sistema ta’ arja 

kundizzjonata li tuża refriġerant li l-potenzjal ta’ tisħin globali (GWP) 

tiegħu, bħala fattur tas-CO2 u fuq perjodu ta’ 100 sena, ikun inqas minn 

150. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi l-isem, il-formula u l-GWP tal-gass 

refriġeranti li jintuża fis-sistema tal-arja kundizzjonata. Jekk tintuża 
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taħtlita ta’ gassijiet (n l-għadd ta’ gassijiet), il-GWP se jiġi kkalkolat kif 

ġej: 

GWP= Σ(Sustanza X1 % x GWP(X1)) + (Sustanza X2 % x GWP(X2)) + 

… 

(Sustanza Xn % x GWP(Xn)) 

fejn % huwa l-kontribut skont il-piż b'tolleranza tal-piż ta' +/- 1 %. 

Il-GWP tal-gassijiet jista’ jinstab fl-Annessi I u II tar-Regolament (UE) 

Nru 517/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/MT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG)   

 AC2. Elettrifikazzjoni ta’ magni awżiljarji 

Se jingħataw punti lil dawk il-vetturi mgħammra b’unitajiet awżiljarji 

elettriċi. 

Verifika: 

L-offerent għandu jippreżenta l-iskeda teknika tal-vettura fejn hija 

ddikjarata din l-informazzjoni. 

AC3. Prestazzjoni mtejba tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-

arja 

Il-vetturi N3 u l-vetturi N2 b’massa ta’ referenza li taqbeż l-2 610 kg: Se 

jingħataw punti lit-teknoloġiji li ġejjin: 

 gass naturali 

 vetturi elettriċi ibridi rikarikabbli (PHEV)
2)

 

 vetturi elettriċi li jaħdmu bil-batterija (BEV) u 

 vetturi elettriċi li jaħdmu b’ċellula tal-idroġenu (FCEV). 

(għandu jiġi spjegat fid-dettall sa liema punt se jiġu attribwiti aktar 
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punti għal vetturi b’kapaċità ta’ emissjonijiet żero mill-egżost, jiġifieri 

vetturi elettriċi ibridi rikarikabbli (PHEV), vetturi elettriċi li jaħdmu bil-

batterija (BEV), u vetturi elettriċi li jaħdmu b’ċellula tal-fjuwil (FCEV). 

Il-vetturi b’kapaċità ta’ emissjonijiet żero mill-egżost għandhom 

jingħataw aktar punti mill-vetturi li jaħdmu bil-gass naturali). 

 

Għal vetturi N2 b’massa ta’ referenza li ma taqbiżx
1)

 l-2 610 kg: se tiġi 

applikata l-formula tal-AC3 Prestazzjoni mtejba tal-emissjonijiet tas-

sustanzi li jniġġsu fl-arja u tal-AC4 Kapaċità ta’ emissjonijiet żero mill-

egżost tal-kategorija 1 (Taqsima 3.2). 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi ċ-ċertifikat tal-konformità tal-vettura. Għal 

dawk il-vetturi li jkunu kisbu l-istandard imsemmi hawn fuq wara 

aġġornament tekniku, il-miżuri għandhom jiġu ddokumentati u inklużi 

fl-offerta, u dan għandu jiġi vverifikat minn parti terza indipendenti. 

 

7.3 Noti ta’ spjegazzjoni 

Noti ta’ spjegazzjoni 

TS2. Emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja 
1) 

“Massa ta’ referenza” tfisser il-massa tal-vettura meta tkun qed taħdem, kif iddikjarat fiċ-ċertifikat ta’ konformità, bit-tnaqqis tal-massa uniformi 

tas-sewwieq ta’ 75 kg u biż-żieda ta’ massa uniformi ta’ 100 kg; 
2)

 Fil-każ ta’ vetturi elettriċi ibridi rikarikabbli, is-sigħat totali ta’ kuljum li matulhom trakk jitħaddem bil-modalità elettriku biss jiddependu fuq iċ-ċiklu tat-tħaddim speċifiku u 

l-istrateġija tal-iċċarġjar. Għalhekk, jeħtieġ li l-awtoritajiet kontraenti jiżguraw li t-trakkijiet ibridi rikarikabbli se jkunu jistgħu jimmassimizzaw is-

sigħat ta’ tħaddim ta’ kuljum tagħhom bil-modalità elettriku biss matul iċ-ċikli ta’ kuljum tagħhom billi jużaw l-infrastruttura tal-iċċarġjar 
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disponibbli. 
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8 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAX-XIRI TAS-SERVIZZI TAL-ĠBIR TAL-ISKART (KATEGORIJA 6) 

8.1 Suġġett 
 

SUĠĠETT 

Ix-xiri ta’ servizzi tal-ġbir tal-iskart b’impatt ambjentali baxx, kopert mill-kategoriji tas-CPV ta’ “Servizzi ta’ ġbir tal-iskart” (90511000-2) u 

“Servizzi ta’ trasport tal-iskart” (90512000-9). 
 

8.2 Speċifikazzjonijiet tekniċi u kriterji għall-għotja 
(Dawn il-kriterji japplikaw biss jekk l-operaturi jkollhom is-sjieda tal-flotta tas-servizz, jew jekk iwettqu l-lokazzjoni tagħha) 

Importanti: 

Il-kriterji komuni għall-kategoriji tas-servizz (Taqsima 11) japplikaw ukoll għal din il-kategorija 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 

TS1. Għażliet teknoloġiċi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gass 

b’effett ta’ serra 

Għażla 1 

Ir-rotta/ir-rotot tal-ġbir tal-iskart [l-awtorità kontraenti se ddaħħal l-

identifikazzjoni tar-rotta/rotot] għandhom jiġu operati bl-użu ta’ vetturi 

[l-awtorità kontraenti se tagħżel waħda minn dawn li ġejjin]: 

(a). Mgħammra b’waħda mit-teknoloġiji eliġibbli elenkati fost it-

TS1 ewlenija dwar l-Għażliet teknoloġiċi biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra tal-kategorija 5 

(Taqsima 7.2). 

TS1. Għażliet teknoloġiċi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gass 

b’effett ta’ serra 

Għażla 1 

Ir-rotta/ir-rotot tal-ġbir tal-iskart [l-awtorità kontraenti se ddaħħal l-

identifikazzjoni tar-rotta/rotot] għandhom jiġu operati bl-użu ta’ vetturi 

[l-awtorità kontraenti se tagħżel waħda minn dawn li ġejjin]: 

(a). Mgħammra b’waħda mit-teknoloġiji eliġibbli elenkati fost it-TS1 

ewlenija dwar l-Għażliet teknoloġiċi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet 

ta’ gass b’effett ta’ serra tal-kategorija 5 (Taqsima 7.2). 

(b). Mgħammra bit-teknoloġija X [l-awtorità kontraenti se tagħżel it-
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(b). Mgħammra bit-teknoloġija X [l-awtorità kontraenti se tagħżel 

it-teknoloġija fost it-teknoloġiji eliġibbli elenkati bħala waħda 

mit-TS1 ewlenija dwar l-Għażliet teknoloġiċi biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra tal-kategorija 5 

(Taqsima 7.2)] 

Għażla 2: 

Il-flotta għandha tkun magħmula mill-ishma ta’ vetturi li ġejjin 

mgħammra b’waħda mit-teknoloġiji eliġibbli elenkati fost it-TS1 

ewlenija dwar l-Għażliet teknoloġiċi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ 

gass b’effett ta’ serra tal-kategorija 5 (Taqsima 7.2): 

2018: 12 % 

2019: 20 % 

2020: 28 % 

2021: 36 % 

Il-livell applikabbli se jikkorrispondi għas-sena li matulha titnieda s-

sejħa għall-offerti. 

 

Verifika: l-istess bħat-TS1 ewlenija dwar l-Għażliet teknoloġiċi biex 

jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gass b'effett ta’ serra ta' kategorija 5 

(Taqsima 7.2) flimkien mal-lista u l-iskedi tekniċi tal-flotta kollha. 

teknoloġija fost it-teknoloġiji eliġibbli elenkati bħala waħda mit-

TS1 ewlenija dwar l-Għażliet teknoloġiċi biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra tal-kategorija 5 

(Taqsima 7.2)] 

Għażla 2: 

Il-flotta għandha tkun magħmula mill-ishma ta’ vetturi li ġejjin 

mgħammra b’waħda mit-teknoloġiji eliġibbli elenkati fost it-TS1 

ewlenija dwar l-Għażliet teknoloġiċi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ 

gass b’effett ta’ serra tal-kategorija 5 (Taqsima 7.2): 

2018: 24 % 

2019: 32 % 

2020: 40 % 

2021: 48 % 

Il-livell applikabbli se jikkorrispondi għas-sena li matulha titnieda s-sejħa 

għall-offerti. 

 

Verifika: l-istess bħat-TS1 dwar l-Għażliet teknoloġiċi biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet ta’ gass b'effett ta’ serra ta' kategorija 5 (Taqsima 7.2) 

flimkien mal-lista u l-iskedi tekniċi tal-flotta kollha. 
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TS2. Sistemi tal-Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers (TPMS) (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Il-vetturi kollha għandhom ikunu mgħammra b’sistemi konformi mat-TS1 dwar it-TPMS kif definit fit-Taqsima 10.2 tal-Kriterji komuni għall-

kategoriji tal-vetturi. 

Verifika: 

L-istess bħat-TS1 dwar it-TPMS fit-Taqsima 10.2 tal-Kriterji komuni għall-kategoriji tal-vetturi flimkien mal-lista u l-iskedi tekniċi tal-flotta kollha. 

TS3. Tajers tal-vetturi — reżistenza għad-dawrien (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Il-vetturi kollha għandhom ikunu mgħammra b’tajers konformi mat-TS2 dwar it-tajers tal-vetturi kif definit fit-Taqsima 10.2 tal-Kriterji komuni 

għall-kategoriji tal-vetturi. 

Verifika: 

L-istess bħat-TS2 dwar it-tajers tal-vetturi fit-Taqsima 10.2 tal-Kriterji komuni għall-kategoriji tal-vetturi flimkien mal-lista u l-iskedi tekniċi tal-

flotta kollha. 

TS4. Fjuwils (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Nota: dan il-kriterju japplika biss jekk l-awtorità kontraenti tikkwalifika l-vetturi ddedikati li jaħdmu bil-gass naturali bħala teknoloġija eliġibbli u 

l-offerent joffri vetturi ddedikati li jaħdmu bil-gass naturali biex jikkonformaw mat-TS1 (ara hawn fuq). L-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi 

perċentwali ogħla ta’ provvista tal-fjuwil rinnovabbli skont il-provvista disponibbli fis-suq nazzjonali jew reġjonali tagħha. 

Mill-inqas 15 % tal-provvista tal-metan għandha tkun metan rinnovabbli. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi kopja tal-kuntratt(i) li jkun(u) ġie/ġew iffirmat(i) mal-fornitur(i) u d-deskrizzjoni u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-

produzzjoni u tas-sistema tal-provvista tal-fjuwil iddedikata. 

TS5. Emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja 

L-HDVs kollha li jintużaw għat-twettiq tas-servizz għandhom mill-

inqas jissodisfaw Euro V. 

2018: 40 % tal-HDVs għandhom jissodisfaw Euro VI. 

TS5. Emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja 

L-HDVs kollha li jintużaw għat-twettiq tas-servizz għandhom mill-inqas 

jissodisfaw Euro V. 

2018: 60 % tal-HDVs għandhom jissodisfaw Euro VI. 
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2019: 48 % tal-HDVs għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2020: 56 % tal-HDVs għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2021: 64 % tal-HDVs għandhom jissodisfaw Euro VI. 

Il-livell applikabbli se jikkorrispondi għas-sena li matulha titnieda s-

sejħa għall-offerti. 

 

Meta l-vetturi ma jiġux iċċertifikati bħala li jissodisfaw Euro V jew 

ogħla, iżda posttrattament tekniku jkun kiseb l-istess standard, dan 

għandu jiġi ddokumentat fl-offerta. 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jippreżenta l-lista tal-vetturi tal-flotta tas-servizz u ċ-

ċertifikati ta’ konformità tagħhom. Għal dawk il-vetturi li jkunu kisbu l-

istandard imsemmi hawn fuq wara aġġornament tekniku, il-miżuri 

għandhom jiġu ddokumentati u inklużi fl-offerta, u dan għandu jiġi 

vverifikat minn parti terza indipendenti. 

2019: 68 % tal-HDVs għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2020: 76 % tal-HDVs għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2021: 84 % tal-HDVs għandhom jissodisfaw Euro VI. 

Il-livell applikabbli se jikkorrispondi għas-sena li matulha titnieda s-sejħa 

għall-offerti. 

 

Meta l-vetturi ma jiġux iċċertifikati bħala li jissodisfaw Euro V jew 

ogħla, iżda posttrattament tekniku jkun kiseb l-istess standard, dan 

għandu jiġi ddokumentat fl-offerta. 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jippreżenta l-lista tal-vetturi tal-flotta tas-servizz u ċ-

ċertifikati ta’ konformità tagħhom. Għal dawk il-vetturi li jkunu kisbu l-

istandard imsemmi hawn fuq wara aġġornament tekniku, il-miżuri 

għandhom jiġu ddokumentati u inklużi fl-offerta, u dan għandu jiġi 

vverifikat minn parti terza indipendenti. 

KRITERJI GĦALL-GĦOTJA 

AC1. Għażliet teknoloġiċi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Se jingħataw punti lil dawk l-offerti li joffru: 

Għażla 1: aktar rotot minn dawk stabbiliti mit-TS1 (ara hawn fuq) li għandhom jiġu operati b'vetturi konformi mat-TS1 ewlenija dwar l-Għażliet 

teknoloġiċi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra tal-kategorija 5 (Taqsima 7.2). 

Għażla 2: flotta li għandha tintuża skont il-kuntratt bil-proporzjon ta’ vetturi (%) akbar mit-TS1, b’mod proporzjonali mal-eċċess fuq it-TS1 (ara 

hawn fuq). 

Verifika: 
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Ara t-TS1 t’hawn fuq 

AC2. Emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-arja (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Se jingħataw punti lill-flotta li għandha tintuża skont il-kuntratt bil-proporzjon ta’ vetturi li jintużaw għat-twettiq tas-servizz (%) akbar mit-TS5, 

b’mod proporzjonali mal-eċċess fuq it-TS5 (ara hawn fuq), jew jekk il-vetturi jikkonformaw mal-AC3 Prestazzjoni mtejba tal-emissjonijiet tas-

sustanzi li jniġġsu fl-arja tal-kategorija 5 (Taqsima 7.2) (għandu jiġi spjegat fid-dettall sa liema punt se jiġu attribwiti punti għal perċentwali ogħla, 

prestazzjoni mtejba u vetturi b’emissjonijiet żero mill-egżost. Il-vetturi b’kapaċità ta’ emissjonijiet żero mill-egżost għandhom jingħataw aktar punti 

mill-vetturi li jaħdmu bil-gass naturali) 

Verifika: 

Ara t-TS5 t’hawn fuq 

 

AC3. Unitajiet awżiljarji (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Se jingħataw punti abbażi tal-proporzjon tal-vetturi li jikkonformaw mat-TS2 Unitajiet Awżiljarji tal-kategorija 5 (Taqsima 7.2) 

 

Verifika: 

Ara t-TS2 tal-kategorija 5 (Taqsima 7.2). 

 

 AC4. Emissjonijiet tal-istorbju 

Se jingħataw punti lil dawk l-offerti li joffru flotta tas-servizz 

magħmula kompletament minn vetturi konformi mal-AC1 dwar l-

emissjonijiet tal-istorbju tal-vetturi stabbilit fit-Taqsima 10.2 tal-

Kriterji Komuni għall-kategoriji tal-vetturi. 

Verifika: 

L-offerent għandu jippreżenta l-lista tal-vetturi tal-flotta tas-servizz u 

ċ-ċertifikati ta’ konformità tagħhom. 
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8.3 Klawżoli tal-eżekuzzjoni ta’ kuntratt 
(Dan japplika biss jekk l-operaturi jkollhom is-sjieda tal-flotta tas-servizz, jew jekk iwettqu l-lokazzjoni tagħha) 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

KLAWŻOLI TAL-EŻEKUZZJONI TA’ KUNTRATT 

CPC1. Vetturi ġodda (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Jekk vettura tal-flotta tas-servizz tiġi ssostitwita, il-vettura l-ġdida għandha tiffaċilita ż-żamma jew it-titjib tal-karatteristiċi tal-flotta tas-servizz 

(kompożizzjoni u teknoloġiji) fir-rigward tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra u tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-arja kif kien offrut fl-

offerta. 

Il-kuntrattur se jżomm rekords li jridu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kontraenti għall-finijiet ta’ verifika. L-awtorità kontraenti tista’ 

tistabbilixxi regoli għall-penali minħabba nuqqas ta’ konformità. 

 

8.4 Noti ta’ spjegazzjoni 

Noti ta’ spjegazzjoni 

Ottimizzazzjoni tar-rotta 

Jeżistu sistemi ta’ ottimizzazzjoni tar-rotta li jinkorporaw teknoloġija kompjuterizzata għar-rotta u l-iskedar tal-vettura (CVRS) li huma kapaċi 

jnaqqsu l-konsum tal-fjuwil b’5 % sa 15 %. Dawn is-sistemi jistgħu jużaw: 

(a). mudelli li jbassru l-livell tal-mili tal-laned, abbażi tad-data mis-sistemi Ħallas waqt li tarmi jew permezz ta’ sistemi tal-piż installati fit-

trakkijiet 



 

   55 

 

(b). sensuri installati fil-laned li jimmonitorjaw id-data f’ħin reali tal-livell tal-mili tal-laned. 

 

Attwalment, iż-żewġ teknoloġiji huma maturi u disponibbli fis-suq. Għalhekk, huwa rrakkomandat li l-awtoritajiet kontraenti għandhom jesploraw 

il-possibbiltajiet li jiġu implimentati dawn is-sistemi ta’ ottimizzazzjoni tar-rotta fis-sistemi tal-ġbir tal-iskart tagħhom. 

 

9 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAX-XIRI TA’ SERVIZZI TAL-POSTA, TAL-KURRIER U TAĊ-ĊAQLIQ 

(KATEGORIJA 7) 
9.1 Suġġett 

 

SUĠĠETT 

Ix-xiri ta’ servizzi tal-posta, tal-kurrier u taċ-ċaqliq b’impatt ambjentali baxx li jinkludu: 

- Grupp 641 Servizzi tal-posta u tal-kurrier, bl-eċċezzjoni tat-trasport bil-ferrovija, tat-trasport tal-posta bl-ajru u tat-trasport tal-posta fuq il-

baħar 

- 79613000-4 Servizzi tar-rilokazzjoni tal-impjegati 

- 63100000-0 Servizzi tat-tqandil tal-merkanzija u tal-ħażna 

- 98392000-7 Servizzi ta’ rilokazzjoni 

 

 

9.2 Speċifikazzjonijiet tekniċi u kriterji għall-għotja 

(Dawn il-kriterji japplikaw biss jekk l-operaturi jkollhom is-sjieda tal-flotta tas-servizz, jew jekk iwettqu l-lokazzjoni tagħha) 

Importanti: 

Il-kriterji komuni għall-kategoriji tas-servizz (Taqsima 11) japplikaw ukoll għal din il-kategorija 
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Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 

TS1. Loġistika taċ-ċikliżmu (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Nota: din it-TS se tapplika għall-vetturi li jintużaw fil-konsenji urbani tal-posta u tal-kurrier. L-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jippreskrivu wkoll għal 

liema tip ta’ konsenji għandha tintuża l-loġistika taċ-ċikliżmu. 

(fi bliet fejn l-infrastruttura urbana tkun xierqa u jkun hemm biżżejjed operaturi tal-loġistika taċ-ċikliżmu). 

L-offerent għandu joffri flotta tas-servizz li tinkludi roti u trejlers tar-roti, li jistgħu jkunu roti li jaħdmu bl-enerġija elettrika. Ir-roti u t-trejlers tar-

roti se jkollhom l-għan li jnaqqsu l-użu tal-vetturi motorizzati u jindirizzaw il-kwistjonijiet relatati mal-aħħar mil, skont il-pjan għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet stabbilit mit-TS1 dwar il-Prattiki ta’ ġestjoni ambjentali fi ħdan il-kriterji komuni għall-kategoriji tas-servizz (Taqsima 11.2). 

Dan il-kriterju jista’ jiġi ssodisfat permezz ta’ sħubija ma’ ċentru urban ta’ konsolidazzjoni li l-flotta tiegħu tkun magħmula minn roti u roti użati 

għall-ġarr ta’ oġġetti. 

 

Verifika: L-offerent se jippreżenta l-ispeċifikazzjonijiet tal-flotta tas-servizz, u fejn applikabbli l-ftehim ta’ sħubija maċ-ċentru urban ta’ 

konsolidazzjoni. 

TS2. Emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja 

L-HDVs kollha li jintużaw għat-twettiq tas-servizz għandhom mill-inqas 

jissodisfaw Euro V. 

2018: 40 % tal-HDVs għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2019: 48 % tal-HDVs għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2020: 56 % tal-HDVs għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2021: 64 % tal-HDVs għandhom jissodisfaw Euro VI. 

 

TS2. Emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja 

TS2.1. L-HDVs kollha li jintużaw għat-twettiq tas-servizz għandhom 

mill-inqas jissodisfaw Euro V. 

2018: 60 % tal-HDVs għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2019: 68 % tal-HDVs għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2020: 76 % tal-HDVs għandhom jissodisfaw Euro VI. 

2021: 84 % tal-HDVs għandhom jissodisfaw Euro VI. 

Meta l-vetturi ma jiġux iċċertifikati bħala li jissodisfaw Euro V jew 
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Meta l-vetturi ma jiġux iċċertifikati bħala li jissodisfaw Euro V jew 

ogħla, iżda posttrattament tekniku jkun kiseb l-istess standard, dan 

għandu jiġi ddokumentat fl-offerta. 

Il-karozzi u l-LCVs kollha li jintużaw għat-twettiq tas-servizz għandhom 

mill-inqas jissodisfaw Euro 5. 

2018: 40 % tal-karozzi u tal-LCVs għandhom jissodisfaw Euro 6. 

2019: 50 % tal-karozzi u tal-LCVs għandhom jissodisfaw Euro 6. 

2020: 60 % tal-karozzi u tal-LCVs għandhom jissodisfaw Euro 6. 

2021: 70 % tal-karozzi u tal-LCVs għandhom jissodisfaw Euro 6. 

Il-vetturi kollha tal-kategorija L li jintużaw għat-twettiq tas-servizz 

għandhom mill-inqas jissodisfaw Euro 3. 

2018: 40 % tal-vetturi tal-kategorija L għandhom jissodisfaw Euro 4. 

2019: 50 % tal-vetturi tal-kategorija L għandhom jissodisfaw Euro 4. 

2020: 60 % tal-vetturi tal-kategorija L għandhom jissodisfaw Euro 4. 

2021: 70 % tal-vetturi tal-kategorija L għandhom jissodisfaw Euro 4. 

Il-livell applikabbli se jikkorrispondi għas-sena li matulha titnieda s-

sejħa għall-offerti. 

Dan il-kriterju jista’ jiġi ssodisfat permezz ta’ sħubija ma’ ċentru urban 

ta’ konsolidazzjoni li l-flotta tiegħu tkun tissodisfa r-rekwiżiti. 

 

Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-iskedi tekniċi tal-vetturi fejn 

huma ddikjarati l-istandards tal-emissjonijiet. Għal dawk il-vetturi li 

jkunu kisbu l-istandard imsemmi hawn fuq wara aġġornament tekniku, 

il-miżuri għandhom jiġu ddokumentati u inklużi fl-offerta, u dan għandu 

ogħla, iżda posttrattament tekniku jkun kiseb l-istess standard, dan 

għandu jiġi ddokumentat fl-offerta. 

Il-karozzi u l-LCVs kollha li jintużaw għat-twettiq tas-servizz għandhom 

mill-inqas jissodisfaw Euro 5. 

2018: 60 % tal-karozzi u tal-LCVs għandhom jissodisfaw Euro 6. 

2019: 70 % tal-karozzi u tal-LCVs għandhom jissodisfaw Euro 6. 

2020: 80 % tal-karozzi u tal-LCVs għandhom jissodisfaw Euro 6. 

2021: 90 % tal-karozzi u tal-LCVs għandhom jissodisfaw Euro 6. 

2018: 10 % tal-karozzi u tal-LCVs għandhom jissodisfaw l-istandard 

Euro 6d-TEMP jew Euro 6d. 

2019: 15 % tal-karozzi u tal-LCVs għandhom jissodisfaw l-istandard 

Euro 6d-TEMP jew Euro 6d. 

2020: 20 % tal-karozzi u tal-LCVs għandhom jissodisfaw l-istandard 

Euro 6d-TEMP jew Euro 6d. 

2021: 25 % tal-karozzi u tal-LCVs għandhom jissodisfaw l-istandard 

Euro 6d-TEMP jew Euro 6d. 

Dan il-kriterju jista’ jiġi ssodisfat permezz ta’ sħubija ma’ ċentru urban 

ta’ konsolidazzjoni li l-flotta tiegħu tkun tissodisfa r-rekwiżiti. 

 

Il-vetturi kollha tal-kategorija L li jintużaw għat-twettiq tas-servizz 

għandhom mill-inqas jissodisfaw Euro 3. 

2018: 60 % tal-vetturi tal-kategorija L għandhom jissodisfaw Euro 4. 

2019: 70 % tal-vetturi tal-kategorija L għandhom jissodisfaw Euro 4. 

2020: 80 % tal-vetturi tal-kategorija L għandhom jissodisfaw Euro 4. 
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jiġi vverifikat minn parti terza indipendenti. 2021: 90 % tal-vetturi tal-kategorija L għandhom jissodisfaw Euro 4. 

Il-livell applikabbli se jikkorrispondi għas-sena li matulha titnieda s-

sejħa għall-offerti. 

 

TS2.2. F’każ ta’ konsenji bil-posta u bil-kurrier f’żoni urbani bi 

problemi relatati mal-kwalità tal-arja: 

Il-karozzi u l-LCVs u l-vetturi tal-kategorija L għandu jkollhom 

emissjonijiet żero mill-egżost. 

Jekk ma jkun hemm l-ebda infrastruttura tal-iċċarġjar disponibbli, jew 

il-profil tal-użu mistenni jirrikjedi firxiet wiesgħa: Il-vetturi jista’ 

jkollhom mill-inqas il-kapaċità ta’ emissjonijiet żero mill-egżost, 

jiġifieri karozza jew LCV li tista’ tivvjaġġa l-firxa minima ta’ 40 km 

mingħajr ma tirrilaxxa ebda emissjonijiet mill-egżost. 

 

Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-iskedi tekniċi tal-vetturi fejn 

huma ddefiniti l-istandards tal-emissjonijiet, u fejn applikabbli l-ftehim 

ta’ sħubija maċ-ċentru urban ta’ konsolidazzjoni. 

Għal dawk il-vetturi li jkunu kisbu l-istandard imsemmi hawn fuq wara 

aġġornament tekniku, il-miżuri għandhom jiġu ddokumentati u inklużi 

fl-offerta, u dan għandu jiġi vverifikat minn parti terza indipendenti. 

KRITERJI GĦALL-GĦOTJA 

AC1. Emissjonijiet tas-CO2 (applikabbli biss għal-LCVs u l-vetturi tal-kategorija L) (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Se jingħataw punti lil dawk l-offerti li joffru flotta tas-servizz fejn: 
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- Għall-karozzi u l-LCVs: il-medja tal-approvazzjoni tat-tip tas-CO2 għandha tikkonforma mat-TS1 ewlenija tal-Kategorija 1 (Taqsima 3.2), 

fejn il-livell jikkorrispondi għas-sena tas-sejħa għall-offerti. Se jingħataw punti b’mod proporzjonali għall-medja tal-approvazzjoni tat-tip 

tas-CO2 tal-flotta. 

- Għall-vetturi tal-kategorija L: il-vetturi kollha tal-kategorija L li jintużaw fis-servizz għandhom ikunu elettriċi.  

Verifika: l-offerent għandu jippreżenta, fuq spreadsheet, il-lista tal-vetturi tal-flotta tas-servizz, l-approvazzjoni tat-tip tal-emissjonijiet CO2 

tagħhom (sostnuta miċ-ċertifikati ta’ konformità rispettivi) u l-kalkolu medju tagħhom. 

AC2. Emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-arja (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi, mhux applikabbli jekk huma meħtieġa 

emissjonijiet żero mill-egżost għall-vetturi kollha fl-ispeċifikazzjoni teknika TS2.2.) 

Se jingħataw punti lil dawk l-offerti li joffru: 

(a). Perċentwal ogħla minn dak stabbilit mit-TS2 (ara hawn fuq), JEW 

(b). Karozzi u LCVs u vetturi tal-kategorija L li għandhom prestazzjoni tal-emissjonijiet aħjar minn Euro 6/4 JEW 

(c). HDVs li jaħdmu bil-gass naturali u vetturi b’kapaċità ta’ emissjonijiet żero, jiġifieri b’firxa minima ta’ 40 km mingħajr ma jirrilaxxaw ebda 

emissjonijiet mill-egżost għall-karozzi u għal-LCVs, u vetturi elettriċi ibridi rikarikabbli (PHEV), vetturi elettriċi li jaħdmu bil-batterija 

(BEV), u vetturi elettriċi li jaħdmu b’ċellula tal-fjuwil (FCEV) għax-xarabanks 

 

 (għandu jiġi spjegat fid-dettall sa liema punt se jiġu attribwiti punti għal perċentwali ogħla, prestazzjoni aħjar u vetturi b’emissjonijiet żero mill-

egżost. Il-vetturi b’emissjonijiet żero mill-egżost għandhom jingħataw aktar punti mill-vetturi bi prestazzjoni aħjar minn Euro 6/4 u HDVs li jaħdmu 

bil-gass naturali). 

 

Verifika: 

Ara t-TS2 t’hawn fuq 
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10 KRITERJI KOMUNI GĦALL-KATEGORIJI TAL-VETTURI 

10.1 Suġġett 

 

SUĠĠETT 

Ix-xiri tal-vetturi tat-trasport bit-triq li ġejjin b’impatt ambjentali baxx: 

 “Karozzi, vetturi kummerċjali ħfief (LCVs) u vetturi tal-kategorija L” 

 “Xarabanks” 

 “Trakkijiet tal-ġbir tal-iskart”. 

 

10.2 Speċifikazzjonijiet tekniċi u kriterji għall-għotja 

 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 
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TS1. Sistemi tal-Monitoraġġ tal-Pressjoni tat-Tajers (TPMS) (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

L-LCVs u l-vetturi heavy-duty għandhom ikunu mgħammra b’sistemi tal-monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers, jiġifieri sistema installata f’vettura li 

tista’ tevalwa l-pressjoni tat-tajers jew il-varjazzjoni tal-pressjoni mal-ħin u tittrażmetti informazzjoni korrispondenti lill-utent waqt li l-vetturi tkun 

qed taħdem, jew, fil-każ tax-xarabanks u tat-trakkijiet tal-ġbir tal-iskart, b’sistemi li jittrażmettu informazzjoni korrispondenti lis-sit tal-operatur. 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi l-iskeda teknika tal-vettura fejn hija ddikjarata din l-informazzjoni. 

TS2. Tajers tal-vetturi — reżistenza għad-dawrien (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

(m’għandhiex tintuża jekk, għal raġunijiet ta’ sigurtà, ikunu meħtieġa tajers bl-ogħla klassi tal-qbid fuq l-imxarrab, tajers għall-borra jew tajers 

għas-silġ) 

Il-vetturi għandhom ikunu mgħammra: 

a) B’tajers li jikkonformaw mal-ogħla klassi ta' effiċjenza enerġetika fl-użu tal-fjuwil għar-reżistenza għad-dawrien espressa f’kg/tunnellata, kif 

definit mir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar it-tikkettar tat-tajers fir-

rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra 

JEW 

b) Tajers b’wiċċ ġdid. 

Nota: Attwalment, ir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 qed jiġi rieżaminat u bħala parti minn dan il-proċess, il-Kummissjoni Ewropea ressqet il-

proposta COM(2018) 296. Se jkun meħtieġ li dan il-kriterju jiġi aġġornat skont il-leġiżlazzjoni l-ġdida, ladarba tkun fis-seħħ. 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi t-tikketta tat-tajer skont ir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 għat-tajers taħt il-każ a, jew in-notifika tal-approvazzjoni 

skont l-Anness 1 tar-Regolament 109 tal-UNECE għat-tajers b’wiċċ ġdid (każ b). 

TS3. Informazzjoni dwar is-sewqan ekoloġiku speċifika għall-vetturi (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
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Il-vetturi għandhom ikunu mgħammra b’informazzjoni/struzzjonijiet dwar is-sewqan ekoloġiku. Fil-każ tal-ICEV, il-manwal għall-utenti tal-vettura 

għandu jinkludi linji gwida dwar il-bdil bikri tal-gerijiet, iż-żamma ta’ veloċità stabbli b’rotazzjonijiet baxxi kull minuta (RPM) u t-tbassir tal-flussi 

tat-traffiku. Fil-każ ta’ vetturi ibridi u elettriċi, l-informazzjoni għandha tinkludi informazzjoni dwar l-użu tal-ibbrejkjar riġenerattiv biex tiġi 

ffrankata l-enerġija. Fir-rigward tal-vetturi elettriċi ibridi u l-vetturi elettriċi b’range extender, l-istruzzjonijiet għandhom jinkludu struzzjonijiet 

speċifiċi biex jiġu mmassimizzati l-kilometri li jinstaqu bl-enerġija elettrika. Din l-informazzjoni / dawn l-istruzzjonijiet jistgħu jingħataw fil-forma 

ta’ sessjonijiet ta’ taħriġ (jekk l-awtorità pubblika tagħżel din l-opzjoni, hija għandha tippreskrivi l-ammont minimu ta’ sigħat ta’ taħriġ li għandu 

jingħata). 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi l-iskeda teknika tal-vettura fejn hija ddikjarata din l-informazzjoni jew deskrizzjoni u l-kontenuti tas-sessjonijiet ta’ 

taħriġ. 

 TS4. Storbju mit-tajers 

 

(m’għandhiex tintuża jekk, għal raġunijiet ta’ sigurtà, ikunu meħtieġa 

tajers bl-ogħla klassi tal-qbid fuq l-imxarrab, tajers għall-borra jew 

tajers għas-silġ) 

Il-vetturi għandhom ikunu mgħammra: 

a) b’tajers li l-livelli tal-emissjonijiet tal-istorbju estern tad-tidwir 

jkunu 3dB inqas mill-massimu stabbilit fil-Parti C tal-Anness II 

tar-Regolament (KE) Nru 661/2009. Dan huwa ekwivalenti 

għall-ogħla kategorija (mit-tlieta disponibbli) tal-klassi tal-

istorbju estern tad-tidwir tat-tikketta tat-tajers tal-UE. 

 

JEW 

b) tajers b’wiċċ ġdid 

 



 

   63 

 

Nota: Attwalment, ir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 qed jiġi 

rieżaminat u bħala parti minn dan il-proċess, il-Kummissjoni Ewropea 

ressqet il-proposta COM(2018) 296. Se jkun meħtieġ li dan il-kriterju 

jiġi aġġornat skont il-leġiżlazzjoni l-ġdida, ladarba tkun fis-seħħ. 

 

Verifika: L-offerent għandu jipprovdi t-tikketta tat-tajer skont ir-

Regolament (KE) Nru 1222/2009 għat-tajers taħt il-każ a), jew in-

notifika tal-approvazzjoni skont l-Anness 1 tar-Regolament 109 tal-

UNECE għat-tajers b’wiċċ ġdid (każ b). 

 

KRITERJI GĦALL-GĦOTJA 

 AC1. Storbju mill-vettura 

Se jingħataw punti lil vetturi li l-emissjonijiet tal-istorbju tagħhom ikunu 

konformi mal-limiti tal-Fażi 3tar-Regolament (UE) Nru 540/2014. L-

emissjonijiet tal-istorbju se jiġu ttestjati skont l-Anness II tar-

Regolament (UE) Nru 540/2014. 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi ċ-ċertifikat tal-konformità tal-vettura. 
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11 KRITERJI KOMUNI GĦALL-KATEGORIJI TAS-SERVIZZ 

11.1 Is-suġġett u l-kriterji tal-għażla 
 

SUĠĠETT 

Ix-xiri tas-servizzi tat-trasport bit-triq li ġejjin b’impatt ambjentali baxx: 

 “Servizzi ta’ mobbiltà” 

 “Servizzi tax-xarabanks” 

 “Servizzi tal-ġbir tal-iskart” 

 “Servizzi tal-posta, tal-kurrier u taċ-ċaqliq”. 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

KRITERJI TAL-GĦAŻLA 

SC1. Kompetenzi tal-offerent (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

 

L-offerent għandu jkollu esperjenza rilevanti f’kull wieħed mill-oqsma li ġejjin: 

- l-identifikazzjoni, l-evalwazzjoni u l-implimentazzjoni tat-teknoloġiji u tal-miżuri disponibbli biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gass b’effett 

ta’ serra mill-estrazzjoni sal-użu u l-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja 

- il-proċeduri ta’ monitoraġġ u ta’ rapportar tal-emissjonijiet tal-gass b’effett ta’ serra. 

 

Verifika: 

Evidenza fil-forma ta’ informazzjoni u referenzi relatati ma’ kuntratti rilevanti (possibbilment ta’ daqs simili) eżegwiti fil-5 snin preċedenti li 

inkludew l-elementi msemmija hawn fuq. 
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11.2 Speċifikazzjonijiet tekniċi u kriterji għall-għotja 
 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 

TS1. Miżuri ta’ ġestjoni ambjentali (L-istess għall-kriterji ewlenin u dawk komprensivi) 

L-offerenti għandu jkollhom proċeduri bil-miktub biex: 

1. jimmonitorjaw u jirreġistraw l-emissjonijiet tal-gass b’effett ta’ serra u tas-sustanzi li jniġġsu fl-arja tas-servizz. L-indikaturi li jintużaw 

għandhom ikunu l-emissjonijiet u l-konsum tal-enerġija tas-servizz kemm bħala total fis-sena kif ukoll għal kull passiġġier/tunnellata/unità 

ttrasportata tul kilometru jew unità oħra li tirrifletti l-prestazzjoni tas-servizz. 

2. jimplimentaw pjan għat-tnaqqis tal-emissjonijiet b’miżuri mmirati lejn it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gass b’effett ta’ serra u tal-emissjonijiet tas-

sustanzi li jniġġsu fl-arja. 

3. jevalwaw l-implimentazzjoni tal-pjan għat-tnaqqis tal-emissjonijiet billi jirreġistraw kwalunkwe bidla fl-indikaturi u l-implimentazzjoni tal-

miżuri tal-pjan fil-prattika reali. 

4. jimplimentaw l-azzjonijiet meħtieġa biex jikkoreġu kwalunkwe devjazzjoni mill-pjan jew kwalunkwe żieda tal-indikaturi, u jekk possibbli 

jipprevjenuhom fil-futur. 

 

Verifika: 

L-offerent għandu jipprovdi: 

1. il-proċedura għall-monitoraġġ u għar-reġistrazzjoni tal-indikaturi elenkati fit-Taqsima 1) 

2. il-pjan għat-tnaqqis tal-emissjonijiet 

3. il-proċedura ta’ evalwazzjoni sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni tal-pjan għat-tnaqqis tal-emissjonijiet 
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4. il-proċedura ta’ korrezzjoni sabiex jiġu kkoreġuti d-devjazzjonijiet li jinstabu fl-evalwazzjoni, u jekk possibbli jipprevjenuhom fil-futur. 

Is-sistemi ta’ ġestjoni ambjentali ċċertifikati skont l-ISO 14001 jew l-EMAS se jitqiesu bħala konformi jekk ikopru l-objettiv ambjentali relatat mat-

tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gass b’effett ta’ serra u tas-sustanzi li jniġġsu fl-arja tal-flotta tas-servizz. L-offerent għandu jipprovdi l-politika 

ambjentali li turi l-impenn biex jintlaħaq dan l-objettiv, flimkien maċ-ċertifikat maħruġ mill-korp taċ-ċertifikazzjoni. 

 

Nota: l-awtorità kontraenti tista’ tagħti punti lil dawk l-offerti li joffru titjib sinifikanti fil-miżuri tagħhom għall-ġestjoni ambjentali. 

KRITERJI GĦALL-GĦOTJA 

 AC1 Żjut lubrikanti, fluwidi idrawliċi u griż 

Se jingħataw punti lil dawk l-offerti li jinkludu l-użu ta’ dawn li ġejjin 

għall-manutenzjoni tal-vetturi tas-servizz: 

- Żjut lubrikanti raffinati mill-ġdid, jiġifieri żjut derivati minn żjut 

użati li jkunu għaddew minn proċess li jreġġa’ lura ż-żejt għal 

kwalità xierqa għall-użu oriġinali tiegħu. 

- Fluwidi idrawliċi u griżijiet li m’għandhom l-ebda dikjarazzjoni ta’ 

periklu jew frażi R għas-saħħa jew għall-ambjent meta titressaq l-

applikazzjoni (L-aktar limitu baxx tal-klassifikazzjoni fir-

Regolament (KE) Nru 1272/2008 jew id-Direttiva tal-

Kunsill 99/45/KE). Il-perċentwal tal-massa kumulattiva tas-sustanzi 

preżenti fil-fluwidi idrawliċi u fil-griżijiet li huma kemm 

nonbijodegradabbli kif ukoll bijoakkumulattivi m’għandux ikun 

aktar minn 0.1 % (w/w). 

Verifika: L-offerent għandu jipprovdi l-iskedi tekniċi tal-lubrikanti u 

tal-fluwidi idrawliċi u tal-griżijiet. Il-fluwidi idrawliċi u l-griżijiet li 

huma konformi mal-Ekotikketta tal-UE jew ekwivalenti għall-
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ekotikketta tat-tip 1 li tinkludi r-rekwiżiti stabbiliti mill-AC1 se jitqiesu 

bħala konformi. 

 

11.3 Klawżoli tal-eżekuzzjoni ta’ kuntratt 
 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

KLAWŻOLI TAL-EŻEKUZZJONI TA’ KUNTRATT 

CPC1. Taħriġ tas-sewwieqa (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Nota: Din il-klawżola tal-eżekuzzjoni ta’ kuntratt se tapplika biss jekk is-servizz ikun jinkludi sewwieq u meta s-sewwieqa ma jintalbux ikollhom 

ċertifikat ta’ sewwieq b’kompetenza professjonali (CPC tas-sewwieqa) skont id-Direttiva 2003/59/KE 

Is-sewwieqa kollha involuti fit-twettiq tas-servizz għad-durata tal-perjodu tal-kuntratt għandhom ikunu mħarrġa f’istituzzjoni rikonoxxuta fir-

rigward tas-sewqan sensibbli għall-ambjent fuq bażi regolari biex iżidu l-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil. 

 

Għandu jingħata taħriġ xieraq, b’durata minima ta’ 16-il siegħa, lill-membri ġodda kollha tal-persunal li jaħdmu skont il-kuntratt fi żmien 4 ġimgħat 

mill-bidu tal-impjieg, u mill-inqas darba f’sena għandu jingħata aġġornament tal-punti t’hawn fuq, b’durata minima ta’ 4 sigħat, lill-membri l-oħra 

kollha tal-persunal. 

Il-fornitur tas-servizz għandu jiddokumenta u jirrapporta kull sena l-ammont (sigħat) u s-suġġett tat-taħriġ mogħti lil kull membru tal-persunal li 

jaħdem skont il-kuntratt lill-awtorità kontraenti. 

 

Is-sewwieqa kollha involuti fit-twettiq tas-servizz għad-durata tal-perjodu tal-kuntratt għandhom jirċievu b’mod regolari informazzjoni dwar il-

prestazzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil tagħhom (mill-inqas darba f’xahar). 

 

Ir-rekords tat-taħriġ li jingħata lill-membri tal-persuna kull sena għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kontraenti għall-finijiet ta’ 
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verifika. L-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi regoli għall-penali minħabba nuqqas ta’ konformità. 

CPC2. Miżuri ta’ ġestjoni ambjentali (L-istess għall-kriterji ewlenin u dawk komprensivi) 

Il-fornitur tas-servizz għandu jiddokumenta u jirrapporta, tul id-durata tal-kuntratt: 

- ir-riżultati tal-monitoraġġ tal-indikaturi u 

- ir-riżultati tal-evalwazzjoni u l-azzjonijiet ta’ korrezzjoni u ta’ prevenzjoni, fejn applikabbli, 

f’konformità mal-proċeduri bil-miktub previsti għall-verifika tat-TS1 dwar il-Miżuri ta’ ġestjoni ambjentali. 

Dawn ir-rapporti għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kontraenti għall-finijiet ta’ verifika. 

L-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi regoli għal penali minħabba nuqqas ta’ konformità u bonusijiet jekk jinqabżu l-objettivi stabbiliti mill-pjan 

għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. 
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CPC3. Żjut lubrikanti b’viskożità baxxa (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Sakemm il-manifattur tal-vettura ma jirrakkomandax tip ta’ lubrikant ieħor, il-kuntrattur għandu jissostitwixxi l-lubrikanti tal-vetturi billi jipprovdi 

s-servizz bi żjut lubrikanti tal-magna b’viskożità baxxa (LVL). LVL huma dawk li jikkorrispondu għan-numru tal-grad SAE 0W30 jew 5W30 jew 

ekwivalenti. 

Il-kuntrattur se jżomm rekords li għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kontraenti. 

CPC4. Tajers tal-vetturi — reżistenza għad-dawrien (L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

(m’għandhiex tintuża jekk, għal raġunijiet ta’ sigurtà, ikunu meħtieġa tajers bl-ogħla klassi tal-qbid fuq l-imxarrab, tajers għall-borra jew tajers 

għas-silġ) 

Il-kuntrattur għandu jissostitwixxi t-tajers mikulin tal-vetturi billi jipprovdi s-servizz: 

a) b’tajers ġodda li jikkonformaw mal-ogħla klassi ta' effiċjenza fl-enerġija fl-użu tal-fjuwil għar-reżistenza għad-dawrien espressa 

f’kg/tunnellata, kif definit mir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar it-

tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra 

JEW 

b) tajers b’wiċċ ġdid. 

Il-kuntrattur se jżomm rekords li għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-awtorità kontraenti. 

Nota: Attwalment, ir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 qed jiġi rieżaminat u bħala parti minn dan il-proċess, il-Kummissjoni Ewropea ressqet il-

proposta COM(2018) 296. Se jkun meħtieġ li dan il-kriterju jiġi aġġornat skont il-leġiżlazzjoni l-ġdida, ladarba tkun fis-seħħ. 

 

 

 CPC5. Storbju mit-tajers 

(m’għandhiex tintuża jekk, għal raġunijiet ta’ sigurtà, ikunu meħtieġa 

tajers bl-ogħla klassi tal-qbid fuq l-imxarrab, tajers għall-borra jew 

tajers għas-silġ) 
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Il-kuntrattur għandu jissostitwixxi t-tajers mikulin tal-vetturi billi 

jipprovdi s-servizz: 

a) b’tajers ġodda li l-livelli tal-emissjonijiet tal-istorbju estern tad-

tidwir jkunu 3dB inqas mill-massimu stabbilit fil-Parti C tal-

Anness II tar-Regolament (KE) Nru 661/2009. Dan huwa 

ekwivalenti għall-ogħla kategorija (mit-tlieta disponibbli) tal-

klassi tal-istorjbu estern tad-tidwir tat-tikketta tat-tajers tal-UE. 

 

JEW 

b) tajers b’wiċċ ġdid. 

 

L-emissjonijiet tal-istorjbu estern tad-tidwir tal-mudell tat-tajer 

għandhom jiġu ttestjati skont l-Anness I tar-Regolament (KE) 

Nru 1222/2009. 

Il-kuntrattur se jżomm rekords li għandhom jitqiegħdu għad-

dispożizzjoni tal-awtorità kontraenti 

Nota: Attwalment, ir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 qed jiġi 

rieżaminat u bħala parti minn dan il-proċess, il-Kummissjoni Ewropea 

ressqet il-proposta COM(2018) 296. Se jkun meħtieġ li dan il-kriterju 

jiġi aġġornat skont il-leġiżlazzjoni l-ġdida, ladarba tkun fis-seħħ. 
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11.4 Noti ta’ spjegazzjoni 

Noti ta’ spjegazzjoni 

CPC3. Żjut lubrikanti b’viskożità baxxa, CPC4. Tajers tal-vetturi — reżistenza għad-dawrien u CPC5. Storbju mit-tajers 

L-awtorità kontraenti tista’ tinkludi dawn il-kriterji fis-sejħa għall-offerti tas-servizzi tal-manutenzjoni tal-vetturi. Madankollu, dawn il-kriterji 

jkopru biss parti żgħira mill-attivitajiet ta’ manutenzjoni u ma jistgħux jitqiesu bħala kriterji tal-APE tal-UE għas-servizzi tal-manutenzjoni tal-

vetturi. 

L-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi regoli għal penali minħabba nuqqas ta’ konformità mal-klawżoli differenti tal-eżekuzzjoni ta’ kuntratt. 
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CPC4. Tajers tal-vetturi — reżistenza għad-dawrien 

L-Artikolu 6 u l-Anness III tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika (DEE) (2012/27/UE), li kellha tiġi trasposta f'liġi nazzjonali sa Ġunju 2014, 

jistabbilixxu obbligi speċifiċi għall-awtoritajiet pubbliċi biex dawn jakkwistaw ċertu tagħmir li huwa effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Dan jinkludi l-

obbligu li jinxtraw biss dawk it-tajers li: 

“jikkonformaw mal-kriterju li jkollhom l-ogħla klassi ta' effiċjenza fl-enerġija fl-użu tal-karburant, kif definit mir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar it-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri 

essenzjali oħra. Dan ir-rekwiżit ma għandux jipprevjeni lill-korpi pubbliċi milli jixtru tajers bl-ogħla klassi tal-qbid fuq l-imxarrab jew tal-istorbju 

estern tad-tidwir fejn dan ikun iġġustifikat minn raġunijiet ta’ sikurezza jew ta’ saħħa pubblika” 

Dan l-obbligu huwa limitat għall-gvern ċentrali u għal akkwisti li jaqbżu l-livell limitu stabbilit fid-direttivi dwar l-akkwist. Barra minn hekk, ir-

rekwiżiti għandhom ikunu konsistenti mal-kosteffettività, mal-fattibbiltà ekonomika, mas-sostenibbiltà usa’, mal-idoneità teknika u mad-

disponibbiltà ta’ kompetizzjoni suffiċjenti. Dawn il-fatturi jistgħu jvarjaw minn awtorità pubblika għal oħra u minn suq għal ieħor. Għal aktar 

gwida dwar l-interpretazzjoni ta’ dan l-aspett tal-Artikolu 6 u tal-Anness III tal-EED fir-rigward tal-akkwist ta’ prodotti, servizzi u bini effiċjenti fl-

użu tal-enerġija mill-awtoritajiet tal-gvern ċentrali, ara d-dokument ta’ gwida tal-Kummissjoni COM/2013/0762 final, il-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija — il-Gwida tal-Kummissjoni
1). 

Attwalment, ir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 qed jiġi rieżaminat u bħala parti minn dan il-proċess, il-Kummissjoni Ewropea ressqet il-

proposta COM(2018) 296. Se jkun meħtieġ li dan is-CPC jiġi aġġornat skont il-leġiżlazzjoni l-ġdida, ladarba tkun fis-seħħ. 

 

Rekwiżiti tal-kompożizzjoni tal-flotta 

Kull meta awtorità kontraenti titlob li fornitur tas-servizz juża flotta b’ċertu perċentwal tal-vetturi konformi mal-kriterji dwar l-emissjonijiet tas-

CO2 jew l-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fl-arja, l-awtorità kontraenti għandha tqis il-mezzi ta’ verifika. Jista’ jkun ta’ piż għall-kuntrattur biex 

jipprovdi l-informazzjoni u għall-awtorità pubblika biex tivverifika l-informazzjoni dwar liema vetturi ntużaw għal liema distanzi f’liema jum u 

jikkalkolaw il-medja. Għalhekk, jekk ma jitqiesx bħala fattibbli li l-vetturi kollha għandhom jintalbu jissodisfaw ir-rekwiżit, l-awtorità kontraenti 

tista’ tiddetermina li f’rotot speċifiċi, jistgħu jintużaw biss vetturi konformi (eż. f’żoni bi problemi relatati mal-kwalità tal-arja), jew li kategorija 

tal-vetturi waħda jew aktar għandha tkun konformi. Dawn il-kwistjonijiet jistgħu jkunu inqas rilevanti għall-esternalizzazzjoni tas-servizzi ta’ 

xarabanks pubbliċi u tas-servizzi tal-ġbir tal-iskart, meta l-ippjanar u l-monitoraġġ tas-servizzi jiffaċilitaw il-verifika tal-prestazzjoni tal-flotta li 
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tintuża biex tipprovdi s-servizzi. 
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12 KOSTIJIET TUL IĊ-ĊIKLU TAL-ĦAJJA 
 

L-analiżi tal-kost taċ-ċiklu tal-ħajja (LCC) hija metodu biex jiġu vvalutati l-kostijiet totali tal-grupp tal-prodott jew tas-servizz studjat. Din tqis il-

kostijiet kollha relatati max-xiri, l-użu u l-operazzjonijiet ta’ manutenzjoni u mar-rimi ta’ kwalunkwe skart iġġenerat. L-għan tal-LCC huwa li jagħti 

stima tal-kostijiet ġenerali ta’ alternattivi tal-proġett u li jagħżel l-opzjoni li tiżgura x-xiri jew is-servizz, jew it-tnejn li huma, li se jipprovdu l-inqas 

kostijiet ġenerali konsistenti mal-kwalità u l-funzjoni tiegħu. L-LCC għandu jsir kmieni fil-proċess ta’ xiri. 

L-użu tal-LCC fil-proċeduri tal-APE jista’ jgħin biex jiġu determinati l-anqas spejjeż għall-evalwazzjoni tal-offerti. Fil-fatt, l-LCC jista’ jgħin lill-

awtoritajiet jikkunsidraw mhux biss il-kostijiet tax-xiri ta’ prodott jew ta’ servizz (eż. kostijiet tal-materja prima u tal-manifattura) iżda anki kostijiet 

oħra li normalment ikollhom jiġu identifikati u kkakolati mix-xerrej (eż. kostijiet tal-manutenzjoni, kostijiet operazzjonali, kostijiet tar-rimi u tar-

riċiklaġġ, eċċ.). Dawn it-tipi ta’ kostijiet għandhom jiżdiedu mal-prezz tal-bejgħ biex ikun hemm stima komprensiva tal-LCC ta’ prodott jew ta’ 

servizz. 

Barra minn hekk, l-LCC iqis l-esternalitajiet ambjentali ta’ prodott jew ta’ servizz matul iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu, meta jkun possibbli li jiġi determinat 

valur monetarju. L-użu tal-LCC jista’ jipprovdi aktar dettalji tal-kostijiet ta’ servizz matul l-istadji taċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu, inklużi, pereżempju, mhux 

biss il-kostijiet tal-provvisti, tal-aċċessorji u tal-makkinarju, iżda anki l-kostijiet għall-operazzjoni tas-servizz (eż. il-konsum tad-dawl matul l-

operazzjonijiet tat-tindif) u l-kostijiet lavorattivi. 

Id-Direttiva 2014/24/UE dwar l-Akkwist pubbliku tidentifika l-kostijiet li għandhom jiġu kkunsidrati f’analiżi ekonomika tax-xirja li tkun se ssir. Għal 

aktar informazzjoni, jekk jogħġbok irreferi għar-rapport tekniku. 

L-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jipprovdu lill-industrija b’inċentivi reali għall-iżvilupp ta’ teknoloġiji ekoloġiċi permezz tal-akkwist ekoloġiku. F’xi 

setturi tas-servizzi, l-impatt jista’ jkun partikolarment sinifikanti, peress li x-xerrejja pubbliċi għandhom sehem kbir mis-suq (eż. binjiet effiċjenti fl-

enerġija, trasport pubbliku, ġestjoni tal-faċilitajiet). Jekk jiġu kkunsidrati l-kostijiet tul il-ħajja kollha ta’ kuntratt, l-akkwist pubbliku ekoloġiku jista’ 

jiffranka l-flus filwaqt li jkollu inqas impatti fuq l-ambjent. Meta wieħed jixtri bl-għaqal, jista’ jiffranka materjali u enerġija, inaqqas l-iskart u t-

tniġġis, u jħeġġeġ xejriet sostenibbli tal-imġiba. 
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Fil-każ tat-trasport bit-triq, tista’ titwettaq valutazzjoni tal-kost taċ-ċiklu tal-ħajja għal studji tal-każijiet differenti li japplikaw xi wħud mill-kriterji tal-

APE tal-UE: 

- Studju tal-każ 1: ix-xiri ta’ karozzi tal-passiġġieri b’emissjonijiet tas-CO2 stretti 

- Studju tal-każ 2: ix-xiri ta’ xarabanks elettriċi u ta’ teknoloġiji alternattivi oħra minflok ta’ xarabanks li jaħdmu bid-diżil għal sehem tal-flotta 

tal-vetturi 

- Studju tal-każ 3: it-taħriġ dwar is-sewqan ekoloġiku għas-sewwieqa ta’ servizz tal-posta u tal-kurrier. 

Il-kostijiet tax-xenarji tal-każijiet huma mqabbla ma’ xenarju normali mingħajr il-kriterji tal-APE tal-UE. 

Ġew stmati t-tipi ta’ kostijiet li ġejjin: 

 

a) Kost Totali tas-Sjieda: 

- Kostijiet tal-akkwist 

- Kostijiet tal-fjuwil 

- Kostijiet ta' manutenzjoni 

- Assigurazzjoni 

- Taxxi 

b) Kost ta’ esternalitajiet: emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju (CO2), u emissjonijiet tal-ossidi tan-nitroġenu (NOx), idrokarburi nonmetaniċi 

(NMHC) u materja partikolata (PM), li huma dawk koperti mid-Direttiva dwar il-Vetturi Nodfa (id-Direttiva 2009/33/KE). 

 

Il-valutazzjoni tal-kost taċ-ċiklu tal-ħajja mwettqa għal dawn il-każijiet ta’ studju tippermetti li jitfasslu l-konklużjonijiet li ġejjin (ara r-rapport tekniku 

għal aktar dettall): 

Studju tal-każ 1: ix-xiri ta’ karozzi tal-passiġġieri b’emissjonijiet tas-CO2 stretti — Ir-riżultati juru li l-kostijiet tal-akkwist huma ogħla għall-

karozzi li jagħmlu użu aktar effiċjenti mill-fjuwil, iżda li l-kostijiet tal-fjuwil huma aktar baxxi matul il-ħajja ta’ dawn il-karozzi. Il-kostijiet tal-
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esternalitajiet jonqsu b’mod proporzjonali għall-karozzi li jagħmlu użu aktar effiċjenti mill-fjuwil. Il-kost addizzjonali (inklużi t-taxxi) jiġi kkumpensat 

f’termini ta’ ffrankar tal-fjuwil u kost tal-esternalitajiet jekk il-kilometraġġ ikun ogħla minn 20 000km/sena. 

Studju tal-każ 2a: ix-xiri ta’ xarabanks elettriċi minflok ta’ xarabanks li jaħdmu bid-diżil għal sehem tal-flotta tal-vetturi — L-analiżi turi li t-taxxi fuq il-fjuwil 

għandhom impatt kbir fuq il-kalkolu tal-LCC. Meta jitqiesu t-taxxi fl-LCC, il-kost totali tax-xarabanks elettriċi inkluż il-kost tal-esternalitajiet huwa fl-istess 

livell, jew aktar baxx, meta mqabbel max-xarabanks li jaħdmu bid-diżil. Il-kostijiet ta’ investiment huma relattivament għolja meta mqabbla mal-bqija 

tal-kostijiet. Il-kostijiet ta’ manutenzjoni huma mistennija li jkunu aktar baxxi għall-vetturi elettriċi, minħabba li hemm inqas partijiet li jiċċaqilqu fil-

magna, inqas tkagħbir bl-użu u inqas komponenti li jinkisru. Madankollu, peress li t-teknoloġija għax-xarabanks elettriċi qiegħda fi proċess ta’ tagħlim, 

jistgħu jkunu mistennija xi fallimenti tekniċi. Il-kost tal-esternalitajiet, li jinkludi l-emissjonijiet derivati mill-produzzjoni tal-elettriku, jitnaqqas b’mod 

sinifikanti. Barra minn hekk, ta’ min jenfasizza li s-sustanzi li jniġġsu fl-arja rilaxxati upstream mill-impjanti tal-enerġija normalment jiġu emessi 

f’għoli konsiderevoli u ta’ spiss f’żoni b’popolazzjoni baxxa. L-emissjonijiet jitħalltu ma’ volumi kbar tal-arja u l-kontribut tagħhom għall-problemi 

relatati mal-kwalità tal-arja fiż-żoni urbani huwa relattivament żgħir. Min-naħa l-oħra, l-emissjonijiet tat-traffiku jiġu rilaxxati f’livelli baxxi, fis-saff 

tal-arja ambjentali, u dawn huma s-sors ewlieni tat-tniġġis fiż-żoni urbani. Peress li l-vetturi elettriċi ma jipproduċux emissjonijiet mill-egżost, dawn 

huma kapaċi jtejbu l-kwalità tal-arja tal-ibliet. Barra minn hekk, l-emissjonijiet tal-gass b’effett ta’ serra u t-tniġġis tal-arja marbuta mal-ġenerazzjoni 

tal-elettriku se jitnaqqsu aktar fid-deċennji li ġejjin minħabba d-dekarbonizzazzjoni tat-taħlita tal-elettriku tal-UE. 

Studju tal-każ 2b: ix-xiri ta’ xarabanks b’teknoloġiji alternattivi minflok ta’ xarabanks li jaħdmu bid-diżil għal sehem tal-flotta tal-vetturi — ir-riżultati juru li l-

kostijiet ta’ investiment tal-gass naturali kkompressat (CNG) u tal-bijofjuwils jistgħu jiġu mqabbla max-xarabanks li jaħdmu bid-diżil, iżda x-xarabanks bl-idroġenu huma ferm aktar 

għaljin, anke minħabba kostijiet tal-infrastruttura. Barra minn hekk, il-kostijiet tal-fjuwil tal-idroġenu huma ferm ogħla mill-bqija tal-fjuwils. L-użu tal-

bijometan fix-xarabanks li jaħdmu bil-gass naturali jnaqqas b’mod sinifikanti l-kost tal-esternalitajiet. 

Studju tal-każ 3: it-taħriġ dwar is-sewqan ekoloġiku għas-sewwieqa ta’ servizz tal-posta u tal-kurrier — ir-riżultati juru li t-taħriġ huwa 

relattivament għali meta mqabbel mal-iffrankar tal-kost minħabba t-tariffa tal-ħarrieġ u t-telf tas-sigħat ta’ xogħol. Għal kilometraġġi ogħla, aktarx il-

kriterju huwa aktar favorevoli, u bħala bonus, huwa probabbli wkoll li s-sewwieqa se jtejbu l-imġiba tas-sewqan tagħhom meta jużaw l-karozzi privati 

tagħhom. 
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12.1 Implikazzjonijiet tal-kost għal xi wħud mis-settijiet ta’ kriterji proposti 
 

Kriterji proposti ġodda tal-APE Impatt stmat fuq il-kostijiet tal-akkwist 
Impatt stmat fuq il-kost taċ-ċiklu tal-ħajja 

għall-vettura jew għas-servizz 

Karozzi u LCVs b’emissjonijiet tas-CO2 

stretti. 

Il-kost tax-xiri huwa ta’ madwar 5 – 15 % aktar 

għali skont id-daqs u l-fjuwil tal-vettura. 

Il-kost taċ-ċiklu tal-ħajja tal-vettura jitnaqqas 

b’madwar 15 - 20 % jekk jiġu inklużi t-taxxi, 

minħabba tnaqqis fil-konsum tal-fjuwil u l-kost 

tal-esternalitajiet. Jekk it-taxxi jiġu esklużi, l-

iffrankar tal-kost taċ-ċiklu tal-ħajja jinkiseb biss 

jekk il-kilometraġġ annwali jkun ogħla minn 

30 000 km. 
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Xarabanks elettriċi 

Skont ir-rapport tat-TNO u ta’ Civitas “Clean buses 

for your city” (Xarabanks nodfa għall-belt tiegħek) 

(TNO Civitas, 2013)
1
, il-kost tal-investiment għax-

xarabanks elettriċi huwa madwar 80 % ogħla meta 

mqabbel max-xarabanks li jaħdmu bid-diżil. Dan 

jikkonċerna biss il-kostijiet tal-vettura. TNO u 

Civitas stmaw il-kost tal-infrastruttura ta’ ċċarġjar 

ta’ opportunità għal EUR 10 000 għal kull 

xarabank, inklużi punti tal-iċċarġjar fi ħdan il-

parkeġġi tax-xarabanks u matul ir-rotot fil-postijiet 

ta’ waqfien tax-xarabanks.  

Madankollu, il-kostijiet effettivi se jiddependu fuq 

serje ta’ fatturi, inklużi l-kundizzjonijiet lokali, it-

tip ta’ infrastruttura, kif ukoll l-għadd ta’ xarabanks 

li jagħmlu użu mill-istess infrastruttura. Barra minn 

hekk, il-kostijiet tal-batterija se jonqsu matul iż-

żmien, u xi analiżijiet jistmaw li dalwaqt ħafna se 

tinkiseb parità mad-diżil (Bloomberg, 2018) 
2
 

Il-kost taċ-ċiklu tal-ħajja tal-vettura jitnaqqas 

b’madwar 2.5 - 6 % jekk jiġu inklużi t-taxxi, 

minħabba tnaqqis fil-kostijiet tal-enerġija u fil-

kostijiet tal-esternalitajiet. Jekk it-taxxi jiġu 

esklużi, ix-xarabanks elettriċi ma jiksbux 

iffrankar tal-kost taċ-ċiklu tal-ħajja. 

It-taħriġ dwar is-sewqan ekoloġiku għas-

sewwieqa tas-servizz tal-posta u tal-kurrier 

Il-kost stmat tal-kors tas-sewqan ta’ bejn EUR 300 

u EUR 1 000 għal kull sewwieq inklużi kemm it-

tariffa tal-ħarrieġ kif ukoll it-telf tas-sigħat ta’ 

xogħol. 

Il-kost taċ-ċiklu tal-ħajja tas-servizz jitnaqqas 

b’madwar 0.5 % u 2 % minħabba tnaqqis fil-

konsum tal-fjuwil u fil-kost tal-esternalitajiet 

jekk jiġu inklużi t-taxxi. 

(Ara r-rapport tekniku għal aktar dettalji) 

                                                           
1 
http://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an_web.pdf 

2 
https://bnef.turtl.co/story/evo2018?utm_source=blpblog&utm_medium=web
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