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Avviż importanti  
Dan il-manwal huwa dokument indikattiv tas-servizzi tal-Kummissjoni u ma jista' bl-ebda mod jitqies li 
jorbot lil din l-istituzzjoni. Għandu jiġi nnotat ukoll li l-kontenut tal-manwal huwa soġġett għall-
evoluzzjoni tad-dritt tal-Unjoni, inkluż ir-reviżjoni tad-Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku u l-każistika tal-
Qorti tal-Ġustizzja. Dan jirrappreżenta l-istat tal-ħidma fi Frar 2016.  
It-tielet edizzjoni tal-Manwal ġiet ikkompilata skont il-Kuntratt Nru 071201/2014/692772//SER/ENV.F.1 bejn 

il-Kummissjoni Ewropea u l-ICLEI – Gvernijiet Lokali għas-Sostenibbiltà, appoġġjati mill-Analiżi tal-Akkwist 

Pubbliku (AAP). 

  

Europe Direct  
huwa servizz biex jgħinek issib it-tweġibiet għall-mistoqsijiet tiegħek dwar l-Unjoni Ewropea  

Numru tat-telefown bla ħlas (*):  

00 800 67 89 10 11  
(*) Ċerti operaturi tat-telefonija ċellulari ma jippermettux aċċess għan-numri 00 800 jew dawn it-telefonati jkunu 

jridu jitħallsu. 

 

 
Aktar informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea hija disponibbli fuq l-Internet (http://europa.eu).  
Dejta dwar il-katalogar tinsab lejn l-aħħar ta' din il-pubblikazzjoni.  
Il-Lussemburgu: L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 2016  
© L-Unjoni Ewropea, 2016  
Ir-riproduzzjoni hija awtorizzata sakemm is-sors jiġi rikonoxxut. 
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Introduzzjoni 

L-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku (APE) huwa għodda importanti biex jintlaħqu l-għanijiet ta' 

politika ambjentali relatati mat-tibdil fil-klima, mal-użu tar-riżorsi u mal-konsum u l-

produzzjoni sostenibbli – speċjalment minħabba l-importanza tan-nefqa tas-settur pubbliku 

fuq l-oġġetti u s-servizzi fl-Ewropa.  Fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea Akkwist 

pubbliku għal ambjent aħjar, l-APE huwa definit bħala "proċess li permezz tiegħu l-

awtoritajiet pubbliċi jiksbu prodotti, servizzi u xogħlijiet li jkollhom inqas impatt fuq l-

ambjent matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom meta mqabbla ma' prodotti, servizzi u xogħlijiet li 

kieku jinkisbu u li jkollhom l-istess funzjoni primarja."
1
 Dan il-manwal jiddeskrivi l-

possibbiltajiet biex wieħed isegwi l-APE skont id-Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku tal-

2014
2
. 

 

L-APE jista' jiġi applikat għal kuntratti kemm fuq kif ukoll taħt il-livell limitu għall-

applikazzjoni tad-Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku. Id-Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku 

tal-2014 jippermettu lill-awtoritajiet pubbliċi jqisu l-kunsiderazzjonijiet ambjentali. Dan 

japplika matul il-fażi ta' qabel l-akkwist, bħala parti mill-proċess tal-akkwist innifsu, u fl-

eżekuzzjoni tal-kuntratt. Ir-regoli dwar l-esklużjoni u l-għażla għandhom l-għan li jiżguraw 

livell minimu ta' konformità mal-liġi ambjentali mill-kuntratturi u s-subkuntratturi. Tekniki 

bħall-ikkostjar tul iċ-ċiklu tal-ħajja, l-ispeċifikazzjoni ta' proċessi ta' produzzjoni sostenibbli, 

u l-użu tal-kriterji tal-għoti ambjentali huma disponibbli biex jgħinu lill-awtoritajiet 

kontraenti jidentifikaw l-offerti preferibbli għal raġunijiet ambjentali.  

 

Dan il-manwal huwa mfassal biex jgħin lill-awtoritajiet pubbliċi jippjanaw u jimplimentaw 

b'suċċess l-APE. Jispjega l-possibbiltajiet offruti mid-dritt tal-Unjoni Ewropea b'mod 

prattiku, u jfittex approċċi sempliċi u effettivi biex il-kuntratti jkunu aktar ekoloġiċi. Il-

manwal isegwi l-loġika u l-istruttura ta' proċedura ta' akkwist. Dan jagħti wkoll ħafna 

eżempji reali ta' xiri ekoloġiku minn awtoritajiet pubbliċi madwar l-UE
3
.  Dan ġie prodott 

għall-awtoritajiet pubbliċi, iżda ħafna mill-ideat u l-approċċi huma rilevanti daqstant ieħor 

għax-xerrejja korporattivi. Dan għandu wkoll jgħin lill-fornituri u lill-fornituri tas-servizzi – 

b'mod partikolari l-intrapriżi iżgħar (SMEs) – biex jifhmu aħjar ir-rekwiżiti ambjentali li 

qegħdin dejjem aktar jiltaqgħu magħhom f'sejħiet għall-offerti pubbliċi. 

 

                                                 
1
 COM (2008) 400, p. 4 

2
 Id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni ("id-

Direttiva dwar il-Konċessjonijiet"); id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-

akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE ("id-Direttiva dwar is-Settur Pubbliku"); u d-

Direttiva 2014/25/UE dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-

trasport u postali u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE ("id-Direttiva dwar l-Utilitajiet"). Dan il-Manwal jirreferi 

primarjament għad-Direttiva dwar is-Settur Pubbliku, madankollu l-maġġoranza tal-istess possibbiltajiet sabiex 

jiġi segwit l-APE jeżistu wkoll skont iż-żewġ Direttivi l-oħrajn.  
3
 Avviż importanti: għalkemm l-informazzjoni fil-manwal ġiet ikkontrollata bir-reqqa, il-Kummissjoni Ewropea 

ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward tal-każijiet speċifiċi msemmija fil-manwal jew is-siti web li hemm 

link għalihom.  



 

 

Ħafna awtoritajiet pubbliċi fl-Ewropa mhux biss jipprattikaw l-APE, iżda anke l-APS – l-

Akkwist Pubbliku Sostenibbli – fejn jinkludu kemm il-kriterji ambjentali kif ukoll dawk 

soċjali fid-deċiżjonijiet tagħhom ta' xiri. Dan il-manwal iħares b'mod speċifiku lejn l-aspetti 

ambjentali tas-sejħa għall-offerti. Id-Direttivi tal-2014 jipprovdu wkoll għadd ta' 

opportunitajiet ġodda għall-akkwist soċjali responsabbli, li hawnhekk mhumiex meqjusa. 

 

Għala xiri ekoloġiku? 

L-infiq tal-gvern fuq xogħlijiet, oġġetti u servizzi 

jirrappreżenta madwar 14 % tal-PDG tal-UE, li 

jammonta għal madwar EUR 1.8 triljun fis-sena
4
. 

Billi jużaw il-poter ta' akkwist tagħhom fl-għażla 

ta' oġġetti, servizzi u xogħlijiet b'inqas impatt 

ambjentali, dawn jistgħu jagħtu kontribut 

importanti għall-għanijiet ta' sostenibbiltà lokali, 

reġjonali, nazzjonali u internazzjonali. L-APE jista' 

jkun xprunatur ewlieni għall-innovazzjoni, billi 

jipprovdi inċentivi reali lill-industrija għall-

iżvilupp ta' prodotti u servizzi ekoloġiċi. Dan huwa 

partikolarment minnu fis-setturi fejn ix-xerrejja pubbliċi jirrappreżentaw sehem kbir mis-suq 

(eż. fil-kostruzzjoni, fis-servizzi tas-saħħa jew fit-trasport).   

 

L-APE jista' wkoll iwassal biex l-awtoritajiet pubbliċi jnaqqsu mill-ispejjeż tagħhom – 

 

 

 speċjalment jekk wieħed iqis il-kostijiet tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' kuntratt u mhux biss il-prezz 

tax-xiri. Pereżempju x-xiri ta' prodotti effiċjenti fl-enerġija jew dawk li jiffrankaw l-ilma jista' 

jgħin biex inaqqsu b'mod sinifikanti l-kontijiet tas-servizzi pubbliċi. It-tnaqqis ta' sustanzi 

perikolużi fil-prodotti jista' jnaqqas l-ispejjeż tar-rimi. L-awtoritajiet li jimplimentaw l-APE 

ser ikunu attrezzati aħjar biex jissodisfaw l-isfidi ambjentali li qegħdin jevolvu, pereżempju 

biex inaqqsu l-emissjonijiet tal-gass serra jew biex jimxu lejn ekonomija aktar ċirkolari. 

 

Il-qafas ġuridiku 

Il-qafas ġuridiku għall-akkwist pubbliku huwa definit mid-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar 

il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropa (minn hawn 'il quddiem "it-Trattat") u mid-Direttivi dwar 

l-Akkwist tal-UE, kif interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja. Minn perspettiva internazzjonali, l-

UE hija marbuta mill-kundizzjonijiet tal-Ftehim dwar l-Akkwist Pubbliku (FPA) tal-

Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), u minn ftehimiet kummerċjali bilaterali. Fil-

prattika, il-konformità ma' dawn l-istrumenti ġeneralment tinkiseb billi l-istess drittijiet li 

japplikaw għall-operaturi ekonomiċi tal-UE jiġu estiżi għall-operaturi stabbiliti f'pajjiżi terzi. 

 

                                                 
4
 Il-Kummissjoni Ewropea (2015) L-Indikaturi tal-Akkwist Pubbliku 2013. Dawn iċ-ċifri jeskludu l-infiq mill-

kumpaniji tas-servizzi pubbliċi; stimi preċedenti (2011) li jinkludu l-akkwist tas-servizzi pubbliċi kienu madwar 

19 % tal-PDG tal-UE, li jammontaw għal aktar minn EUR 2.3 triljun. 

Eżempji ta' kuntratti ekoloġiċi 
• Kompjuters effiċjenti fl-enerġija 

• Għamara tal-uffiċċju magħmula 

minn injam sostenibbli 

• Bini bl-użu ta' enerġija baxxa 

• Karta rriċiklata 

• Servizzi ta' tindif permezz ta' 

prodotti ekoloġikament 

• Vetturi elettriċi, ibridi jew 

b'emissjonijiet baxxi 

• Elettriku minn sorsi ta' enerġija 

rinnovabbli 



 

 

Il-qafas imsemmi hawn fuq jistabbilixxi 

għadd ta' regoli u prinċipji li għandhom 

jiġu osservati fl-għoti tal-kuntratti 

pubbliċi. F'dan il-qafas, l-objettivi 

ambjentali jistgħu jiġu implimentati 

b'diversi modi, kif spjegat f'dan il-

manwal. 

 

Il-leġiżlazzjoni settorjali 

Il-leġiżlazzjoni tal-UE li hija speċifika 

għas-settur toħloq obbligi mandatorji 

għall-akkwist ta' ċerti oġġetti u servizzi, 

pereżempju billi jiġu stabbiliti u applikati 

standards minimi ta' effiċjenza fl-

enerġija. Fost l-oħrajn, bħalissa japplikaw 

obbligi mandatorji fis-setturi li ġejjin: 

 

                                                 
5
 Mapping out good practices for promoting green public procurement (OECD, 2013) p. 4. Jinsab hawn: 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH%282013%293&docL

anguage=En 
6
 Green procurement is the key to green growth (Il-Ministeru għall-Ambjent u għall-Ikel Daniż, 2012). 

Disponibbli hawn: http://eng.mim.dk/news-archive/2012/okt/20121009-green-procurement 
7
 De impact van het programma duurzaam inkopen anno 2011 f'paġna 4 (Il-Ministeru għall-Infrastruttura u l-

Ambjent Netherlandiż, 2011) 

Il-benefiċċji tal-APE 

"L-APE iġib miegħu tkabbir ekonomiku: huwa 

stmat li fl-2020 il-bejgħ tal-ekoindustriji se jilħaq 

EUR 2.2 triljun" OECD (2013) 
5
 

 

"Li kieku fis-settur pubbliku nixtru b'mod aktar 

ekoloġiku, inkunu nistgħu nsolvu bosta problemi 

f'daqqa. Inkunu qegħdin intejbu l-klima u l-

ambjent u fl-istess ħin noħolqu tkabbir u impjiegi 

f'intrapriżi li jiżviluppaw teknoloġija ekoloġika. 
Fi kliem ieħor, l-akkwist ekoloġiku huwa wieħed 

mill-elementi ewlenin biex id-dinja tinbidel 

f'ekonomija ekoloġika", il-Ministru Daniż għall-

Ambjent (2012)
6
  

 
Il-Belt ta' Regensburg użat l-APE għall-akkwist 

tas-servizzi pubbliċi, u b'dan għenet tiffranka 

EUR 10 miljun mill-kostijiet tal-enerġija u tal-

ilma fuq perjodu ta' 15-il sena. 

 

Biss biss, in-Netherlands jistgħu jiffrankaw tliet 

miljun tunnellata ta' CO2 jekk l-awtoritajiet 

pubbliċi Netherlandiżi kollha japplikaw il-kriterji 

nazzjonali tal-Akkwist Pubbliku Sostenibbli, li 

jinkludu kriterji ekoloġiċi. Il-konsum tal-enerġija 

fis-settur pubbliku jitnaqqas b'10 %
7. 



 

 

• Tagħmir tal-IT li jintuża fl-uffiċċju ‒ 

il-prodotti tal-IT mixtrija mill-awtoritajiet 

tal-gvern ċentrali għandhom jissodisfaw l-

aktar rekwiżiti minimi riċenti ta' effiċjenza 

fl-enerġija preskritti mir-Regolament dwar 

l-Energy Star tal-UE (ir-Regolament 

Nru 106/2008 dwar programm 

Komunitarju ta' tikkettar dwar l-effiċjenza 

enerġetika tat-tagħmir tal-uffiċċju)
8
 

 

• Vetturi tat-trasport bit-triq ‒ l-

awtoritajiet kontraenti kollha għandhom 

iqisu l-użu tal-enerġija operazzjonali u l-

impatti ambjentali tal-vetturi bħala parti 

mill-proċess tal-akkwist. Teżisti 

metodoloġija komuni biex jiġu kkalkolati 

l-kostijiet operazzjonali tul il-ħajja (id-

Direttiva 2009/33/KE dwar il-promozzjoni 

ta' vetturi ta' trasport bit-triq nodfa u 

effiċjenti fl-użu tal-enerġija) 

 

• Bini ‒  Għall-bini pubbliku japplikaw 

standards minimi għall-prestazzjoni tal-

enerġija. Dawn huma stabbiliti fil-livell 

nazzjonali u huma bbażati fuq 

metodoloġija komuni tal-UE.   Mill-

1 ta' Jannar 2019, il-bini ġdid kollu 

okkupat u ta' proprjetà tal-awtoritajiet 

pubbliċi għandu jkun "bini li juża kważi 

enerġija żero" (id-Direttiva 2010/31/UE 

dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-

enerġija (tfassil mill-ġdid)). Id-Direttiva 

dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija
9
 tistabbilixxi wkoll rekwiżiti mandatorji dwar ir-rinnovazzjoni 

ta' bini pubbliku u  tax-xiri tiegħu jew dwar il-ftehimiet ġodda tal-kiri  li jissodisfaw 

standards minimi ta' effiċjenza fl-enerġija. 

 

 

                                                 
8
 Dan japplika għal kuntratti tal-provvista vvalutati 'l fuq mil-livell limitu għall-applikazzjoni tad-Direttivi dwar 

l-Akkwist Pubbliku. 
9
 Id-Direttiva 2012/27/UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija. L-Anness III tad-Direttiva jiddefinixxi l-miżuri li 

għandhom jittieħdu mill-awtoritajiet tal-gvern ċentrali, u li jistgħu jiġu adottati volontarjament minn awtoritajiet 

pubbliċi oħrajn.  

Ir-riżorsi tal-APE fil-livell tal-UE 
• Il-kriterji tal-UE għall-APE 

Biex jassistu lill-awtoritajiet kontraenti fl-

identifikazzjoni u l-akkwist ta' prodotti, servizzi u 

xogħlijiet aktar ekoloġiċi, ġew żviluppati kriterji dwar 

l-akkwist ekoloġiku (fiż-żmien meta qiegħed jinkiteb 

dan id-dokument) għal 21 grupp ta' prodotti u servizzi 

li jistgħu jiddaħħlu direttament f'dokumenti marbuta 

mas-sejħa għall-offerti. Dawn il-kriterji tal-APE jiġu 

riveduti u aġġornati b'mod regolari sabiex titqies l-

aktar dejta xjentifika riċenti dwar il-prodott, it-

teknoloġiji l-ġodda, l-iżviluppi tas-suq u l-bidliet fil-

leġiżlazzjoni. Il-maġġoranza tal-kriterji huma 

disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. 

 

• Helpdesk 

Il-Kummissjoni Ewropea stabbiliet Helpdesk biex 

ixxerred l-informazzjoni dwar l-APE u tipprovdi 

tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-partijiet interessati. Id-

dettalji ta' kuntatt huma disponibbli mis-sit web tal-

APE: 

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

 

• Informazzjoni 

Is-sit web tal-APE huwa punt ċentrali għall-

informazzjoni dwar l-aspetti prattiċi u politiċi tal-

implimentazzjoni tal-APE. Dan jipprovdi links għal 

firxa wiesgħa ta' riżorsi relatati ma' kwistjonijiet 

ambjentali kif ukoll informazzjoni lokali, nazzjonali u 

internazzjonali dwar l-APE. Dan jinkludi lista ta' 

proġetti tal-passat u li għaddejjin bħalissa relatati mal-

APE, News Alert li jippreżenta l-aktar aħbarijiet u 

avvenimenti riċenti dwar l-APE, lista ta' tweġibiet 

għall-Mistoqsijiet l-Aktar Komuni (FAQs), glossarju 

ta' termini u kunċetti ewlenin, studji, eżempji dwar l-

APE u dan il-manwal. 

 

Dawn kollha jistgħu jitniżżlu mis-sit web: 

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



 

 

Barra minn hekk, uħud mill-Istati Membri għandhom regoli speċifiċi li joħolqu stardards 

mandatorji tal-APE għal setturi partikolari jew għal tipi ta' kuntratti. Filwaqt li l-

kunsiderazzjoni ta' dawn il-liġijiet taqa' barra mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan il-manwal, 

ix-xerrejja għandhom jiżguraw li jkunu aġġornati mar-rekwiżiti nazzjonali. 

 

L-APE fil-politika tal-UE 

L-APE ġie approvat f'numru ta' politiki u strateġiji tal-UE, xi ħaġa li tirrifletti l-potenzjal 

rikonoxxut tiegħu li jinkoraġġixxi użu aktar sostenibbli ta' riżorsi naturali, li jistabbilixxi 

bidliet fl-imġiba fejn jidħol il-konsum u l-produzzjoni sostenibbli, u li jixpruna l-

innovazzjoni. Il-Pjan ta' Azzjoni ta' Ekonomija Ċirkolari, adottat f'Diċembru 2015, jenfasizza 

l-APE bħala wieħed mill-miżuri meħtieġa biex jiġi żgurat użu ta' riżorsi li huwa aktar effettiv 

u effiċjenti. 

 

Il-kaxxa tiddeskrivi l-materjali speċifiċi li ġew 

żviluppati fil-livell tal-UE biex jappoġġjaw lill-

APE. Lista ddettaljata tal-politiki, strateġiji u 

leġiżlazzjoni tal-UE relatati mal-APE tinsab fl-

Anness. 

 

L-azzjonijiet nazzjonali u lokali 

Fil-livell nazzjonali, il-maġġoranza tal-Istati 

Membri issa ppubblikaw Pjanijiet ta' Azzjoni 

Nazzjonali (PAN) tal-APE jew tal-APS li 

jiddeskrivu varjetà ta' azzjonijiet u jappoġġjaw 

miżuri għal akkwist pubbliku ekoloġiku jew 

sostenibbli
10

.   Ħafna stabbilew miri għall-APE 

jew għall-APS u dan għamluh jew f'termini ta' 

akkwist ġenerali, jew għal gruppi ta' prodotti u 

servizzi individwali. 

 

Numru ta' pajjiżi u reġjuni żviluppaw ukoll settijiet ta' kriterji għall-APE jew għall-APS. 

F'ħafna każijiet dawn huma simili għall-kriterji tal-UE għall-APE, b'aġġustamenti li jirriflettu 

ċ-ċirkostanzi jew il-prijoritajiet partikolari tal-awtoritajiet li jkunu qegħdin jiżviluppawhom. 

Il-maġġoranza tas-settijiet tal-kriterji ikunu jiddependu fuq id-dejta dwar il-valutazzjoni taċ-

ċiklu tal-ħajja (LCA) – dejjem jekk din tkun disponibbli – kif ukoll fuq l-ekotikketti u l-

evidenza li dawn ikunu bbażati fuqha
11

.  

 

Awtoritajiet kontraenti individwali fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali adottaw ukoll 

prattiki ta' akkwist li huma ekoloġiċi u sostenibbli. F'xi każijiet l-azzjonijiet tagħhom ispiraw 

lill-NAPs, jew ittieħdu bħala eżempji fi Stati Membri oħrajn. Ħafna eżempji bħal dawn huma 
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 http://ec.europa.eu/environment/gpp/action_plan_en.htm 
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 Ara Evans, Ewing, Mouat u Nuttall Assessment and Comparison of National Green and Sustainable Public 

Procurement Criteria and Underlying Schemes (2010) http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm 

Offerti Ekoloġiċi fl-Irlanda 

Fl-2012 l-Irlanda adottat il-pjan ta' azzjoni 

tagħha tal-APE msejjaħ Green Tenders. 

Dan is-sett jimmira għal ħamsin fil-mija tal-

akkwist kollu fi tmien gruppi ta' prodotti u 

servizzi biex ikunu ekoloġiċi. Fl-2014, l-

Aġenzija għall-Ħarsien tal-Ambjent 

ippubblikat sett komprensiv ta' kriterji 

flimkien ma' gwida biex tgħin lill-

awtoritajiet jilħqu din il-mira. Il-kriterji 

jiddependu fuq dawk stabbiliti fil-livell tal-

UE iżda jikkunsidraw il-mudelli speċifiċi 

tax-xiri kif ukoll l-istruttura tas-suq fl-

Irlanda. Il-gwida tindirizza wkoll kemm il-

leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE kif ukoll dik 

nazzjonali. 



 

 

ppreżentati f'dan il-manwal, u kulma jmur qed jiżdiedu l-prattiki tajbin li qegħdin jiġu 

implimentati madwar l-UE. Ġabra ta' aktar minn 100 eżempju tinsab fuq: 

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

  

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


 

 

L-akkwist ekoloġ iku: l-essenzjali 

Dan il-manwal jispjega kif għandek tixtri prodotti ekoloġiċi, filwaqt li jħares lejn kull stadju tal-proċess tal-

akkwist. Il-passi l-bażiċi huma elenkati hawn taħt b'link għat-taqsima tal-manwal li tipprovdi aktar 

informazzjoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzzjoni 

• Iffamiljarizza ruħek mal-kamp ta' applikazzjoni u mal-benefiċċji potenzjali 

tal-APE, kif ukoll mar-riżorsi li huma disponibbli  

 

 Irrispetta l-proċess, u assigura appoġġ politiku, billi tadotta politika tal-APE 

b'definizzjonijiet u miri ċari li huma xierqa għall-organizzazzjoni tiegħek  

• Waqqaf prijoritajiet għall-gruppi ta' prodotti u ta' servizzi li se tindirizza billi 

tikkonsulta l-kriterji tal-APE, l-ekotikketti u sorsi oħrajn eżistenti  

• Implimenta informazzjoni, taħriġ, netwerking u attivitajiet ta' monitoraġġ 

biex tiżgura li tilħaq il-miri tiegħek  

 

Kapitlu 1 

Kapitlu 2 

• Qis kif ir-rekwiżiti ekoloġiċi se jaffettwaw il-proċess ta' akkwist għall-oġġetti u 

s-servizzi li għażilt, u kif se timplimentahom f'konformità mal-obbligi ġuridiċi  

• Agħti ħarsa ġenerali lejn il-prodotti u s-servizzi disponibbli fis-suq billi tinvolvi 

lill-fornituri u agħmel l-argumenti marbuta mal-vijabbiltà tan-negozju tal-

APE abbażi tal-ikkostjar tul iċ-ċiklu tal-ħajja  
 

• Meta tippreżenta sejħa għall-offerti, iddefinixxi s-suġġett u l-ispeċifikazzjonijiet 

tekniċi għal kuntratti b'mod li tkun qist l-impatti ambjentali tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-

oġġetti, tas-servizzi jew tax-xogħlijiet li qiegħed tixtri u kkunsidra li tuża t-tikketti 

biex tiddefinixxi r-rekwiżiti tiegħek  

Kapitlu 3 

Kapitlu 4 

• Fejn meħtieġ, applika kriterji tal-għażla bbażati fuq il-kapaċità teknika 

ambjentali jew il-miżuri ta' ġestjoni tal-katina ambjentali u tal-provvista, u 

eskludi offerenti li ma jikkonformawx mal-liġijiet ambjentali applikabbli 

• Stabbilixxi kriterji tal-għoti li lill-offerenti jinkoraġġuhom jilħqu livelli  ta' 

prestazzjoni ambjentali saħansitra ogħla minn dawk li tkun speċifikajt, u 

applikahom b'mod trasparenti. Ivvaluta l-kostijiet taċ-ċiklu tal-ħajja meta tqabbel 

is-sejħa għall-offerti u rrifjuta sejħiet għall-offerti baxxi b'mod anormali jekk 

dawn ma jkunux jikkonformaw mal-liġi ambjentali 

Kapitlu 5 

• Stabbilixxi klawżoli dwar l-eżekuzzjoni tal-kuntratt li jiddeskrivu l-impenji 

ambjentali li jkunu saru mill-fornituri jew mill-fornituri tas-servizzi, u pprovdi 

rimedji xierqa fejn dawn jonqsu milli jagħmlu dan. Kun żgur li jkun hemm sistema 

għall-monitoraġġ ta' dawn l-impenji u li din tiġi applikata wkoll għas-

subkuntratturi 

Kapitlu 6 

• Identifika approċċi speċifiċi tal-APE fil-każ ta' sejħiet għall-offerti f'setturi ta' 

impatt għoli bħall-bini ta' uffiċċji, is-servizzi tal-ikel u tal-forniment tal-ikel, il-

vetturi u l-prodotti li jużaw l-enerġija 

Kapitlu 7 



 

 

Kapitlu 1 ‒ L-implimentazzjoni tal-APE 

L-implimentazzjoni tal-APE teħtieġ ftit tal-ippjanar: trid tiddetermina l-kamp ta' 

applikazzjoni għall-APE fl-organizzazzjoni tiegħek, tistabbilixxi l-prijoritajiet u l-miri għall-

attivitajiet tiegħek, torganizza taħriġ xieraq għall-persunal u tara li tiġi mmonitorjata l-

prestazzjoni. Dawn l-elementi kollha jistgħu jifformaw parti minn politika tal-APE. Dawn 

għandhom jiġu appoġġjati wkoll mill-proċeduri operattivi tal-organizzazzjoni tiegħek u mis-

sistemi ta' akkwist elettroniku. 

 

Il-gwida ppreżentata f'dan il-kapitlu tapplika għal kwalunkwe awtorità pubblika li tixtieq 

timplimenta l-APE. Fil-maġġoranza tal-pajjiżi fl-UE, ġew stabbiliti Pjanijiet ta' Azzjoni 

Nazzjonali (PAN) tal-APE,
12

 li probabbilment se jkollhom impatt fuq l-approċċ strateġiku tal-

implimentazzjoni għall-awtoritajiet f'dak il-pajjiż, pereżempju f'termini ta' settijiet ta' miri, 

gruppi ta' prodotti prijoritarji u rekwiżiti ta' monitoraġġ. 

 

1.1 Il-politika tal-APE 
Ħafna awtoritajiet pubbliċi fl-Ewropa ħadu l-approċċ li jistabbilixxu politika tal-APE, jew li 

jinkludu impenji għall-implimentazzjoni tal-APE f'politiki oħrajn. L-APE jeħtieġ 

kooperazzjoni effettiva bejn dipartimenti differenti u membri tal-persunal differenti fl-istess 

organizzazzjoni. Appoġġ ta' livell għoli ġeneralment jitqies li huwa fattur importanti għas-

suċċess tal-APE. 

 

Biex tkun kemm jista' jkun effettiva, il-politika tal-APE għandha: 

 

• Tinkludi miri, prijoritajiet u perjodi ta' żmien ċari (ara t-taqsima 1.2) 

 

• Tindika l-kamp ta' applikazzjoni tal-attivitajiet ta' xiri koperti (jiġifieri tkopri l-awtorità 

kollha, jew ċerti dipartimenti biss? Liema gruppi ta' prodotti u ta' servizzi tkopri?) 

 

• Tindika min huwa responsabbli għall-implimentazzjoni tal-politika 

 

• Tinkludi mekkaniżmu għall-prestazzjoni ta' monitoraġġ xieraq (ara t-taqsima 1.5) 

 

Il-politika tal-APE għandha tkun konformi ma' kwalunkwe politika u strateġija eżistenti li 

tirrelata mal-akkwist u mal-operat sostenibbli tal-organizzazzjoni. Biex jiġi żgurat li l-politika 

tista' tiġi implimentata, normalment ikun meħtieġ il-kontribut tal-utenti interni, tal-fornituri u 

tal-maniġment.. Inti jaf ukoll tkun trid tikseb parir estern jew evalwazzjoni bejn il-pari minn 

organizzazzjonijiet oħrajn tas-settur pubbliku li jimplimentaw l-APE, jew min-netwerks li 

huma deskritti fit-taqsima 1.7.  
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 Aktar informazzjoni dwar id-diversi PAN tinsab  hawn: 

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

 

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


 

 

 

Ladarba politika tiddaħħal fis-seħħ, għandu jiġi stabbilit xi forma ta' pjan ta' 

implimentazzjoni operazzjonali, wieħed li jkun jiddeskrivi l-kompiti speċifiċi, ir-

responsabbiltajiet u l-pjan ta' żmien. Imbagħad, il-politika u l-pjan ta' implimentazzjoni 

għandhom jiġi kkomunikati bl-aktar mod wiesa' possibbli, b'mod partikolari lill- 

persunal l-aktar affettwat u lill-fornituri li għandhom sehem x'jagħtu biex din il-politika tilħaq 

l-għanijiet tagħha. 

 

1.1.1 It-twaqqif ta' grupp ta' ħidma 

L-implimentazzjoni tal-APE teħtieġ l-involviment u l-kooperazzjoni tad-dipartimenti 

differenti u l-membri tal-persunal differenti fl-istess organizzazzjoni. Huwa probabbli li jkun 

hemm bżonn jiġu kkonsultati uffiċjali tal-finanzi, tal-ambjent u tal-akkwist, kif ukoll ċerti 

dipartimenti speċjalizzati bħal dak tal-kostruzzjoni, tal-enerġija jew tal-IT. 

 

F'ħafna awtoritajiet, ir-responsabbiltajiet tax-xiri huma mifruxa fl-amministrazzjoni kollha. 

Meta tiġi żviluppata politika tal-APE, it-

twaqqif ta' grupp ta' ħidma li jinvolvi 

rappreżentanti minn dipartimenti differenti li 

jistabbilixxu prijoritajiet u miri u li jivvalutaw 

il-ħtiġijiet tat-taħriġ, jista' jgħin biex jiżgura l-

impenn ta' dawk kollha involuti u li dawk il-

ħtiġijiet jiġu ssodisfati. 

 

1.2 It-twaqqif tal-prijoritajiet u l-miri 
L-introduzzjoni tal-APE fil-prattiki tal-

akkwist, tipikament se tkun waħda li tirrikjedi 

approċċ pass pass. Metodu minnhom huwa li 

tingħażel firxa żgħira ta' gruppi ta' prodotti u 

servizzi biex għall-bidu jiġu ffukati huma. L-

attivitajiet ta' proġett pilota fid-dipartimenti 

speċifiċi, dawk li jkunu l-aktar lesti biex 

jipparteċipaw, jistgħu jgħinu biex juru kif issir 

implimentazzjoni tajba u biex din tibda 

tintlaqa' aktar. 

 

1.2.1 Kif tipprijoritizza 

Meta tiġi biex tidentifika liema setturi ta' prodotti, servizzi u xogħlijiet għandek 

tipprijoritizza, fil-bidu tajjeb li żżomm f'moħħok tliet fatturi ewlenin
14

: 
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 Għal aktar informazzjoni, ara 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/332756/food-plan-july-2014.pdf 
14

 Dawn il-fatturi tqiesu mill-Kummissjoni Ewropea u mill-maġġoranza tal-Istati Membri tal-UE meta ntgħażlu 

l-gruppi ta' prodotti u ta' servizzi biex jiġu żviluppati l-kriterji tal-APE. 

L-ippjanar għall-akkwist ta' ikel 

sostenibbli fir-Renju Unit 

 

Fl-2014 id-Dipartiment tar-Renju Unit 

għall-Ambjent u l-Affarijiet Rurali (id-

Defra) ħoloq qafas għall-akkwist ta' ikel 

sostenibbli msejjaħ A Plan for Public 

Procurement
13

. Approvat mill-Prim 

Ministru tar-Renju Unit, il-pjan 

jistabbilixxi viżjoni, miri u riżultati 

speċifiċi għall-akkwist ta' ikel 

sostenibbli. Dan jinkludi li jkun hemm 

kordinazzjoni mal-fornituri kif ukoll li 

jingħatalhom l-appoġġ meħtieġ biex 

jipproduċu u jipprovdu ikel u forniment 

ta' ikel sostenibbli. Il-politika tinkludi 

approċċ b'tabella ta' valutazzjoni 

bbilanċjata fir-rigward tal-valur għall-

flus, li tirrappreżenta l-użu ta' riżorsi 

bħall-enerġija, l-ilma u l-iskart, l-impatti 

ambjentali, il-varjetà u l-istaġjonalità, il-

benesseri tal-annimali, u kummerċ ġust 

u etiku. 



 

 

• L-impatt ambjentali – Agħżel dawk il-prodotti (eż. vetturi tal-flotta) jew servizzi (eż. 

servizzi tat-tindif) li għandhom impatt qawwi fuq l-ambjent tul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom. 

 

• L-importanza baġitarja – Iffoka l-isforzi fuq oqsma ta' nefqa sinifikanti fi ħdan l-awtorità.  

 

  Il-potenzjal li jiġi influwenzat is-suq – Iffoka fuq l-oqsma fejn hemm l-aktar potenzjal li 

jiġi influwenzat is-suq. Dan jista' jkun minħabba d-daqs jew il-viżibbiltà tal-kuntratt, jew l-

importanza għall-fornituri li jkollhom klijenti tas-settur pubbliku.  

 

Imbagħad hemm għadd ta' fatturi ulterjuri li trid tqis biex tagħmel l-għażla finali tiegħek 

tas-setturi: 

 

• Il-prijoritajiet politiċi. Hemm prijoritajiet ambjentali lokali partikolari, bħall-kwalità tal-

arja urbana, il-konsum tal-enerġija/ilma, il-ġestjoni tal-iskart, jew l-adattament tal-klima, li 

tista' torbot magħhom? 

 

• Id-disponibbiltà tas-suq fir-rigward ta' alternattivi preferibbli għal raġunijiet 

ambjentali. Analiżi tas-suq tista' 

tkun utli biex tiddetermina jekk jeżistux alternattivi xierqa  li joffru impatt 

ambjentali iżgħar. Iċċekkja għal tikketti u ċertifikazzjonijiet ambjentali rilevanti.  

 

• Il-konsiderazzjonijiet tal-kostijiet. L-alternattivi aktar ekoloġiċi aktarx se jkunu newtrali 

mil-lat tal-kostijiet, jew se jaffettwaw il-baġit tiegħek? Il-valutazzjoni tal-"kost" għandha 

tikkunsidra l-kostijiet kollha tul iċ-ċiklu tal-ħajja: il-prezz tax-xiri, il-kostijiet tal-użu 

(konsum tal-enerġija/ilma, manutenzjoni), u l-kostijiet tar-rimi (ara t-taqsima 5.3). F'xi 

każijiet, jistgħu jkunu disponibbli għotjiet jew sussidji għall-investiment f'għażliet aktar 

ekoloġiċi, għalhekk huwa tajjeb li tfittex dwar il-programmi rilevanti.  

 

• Id-disponibbiltà tal-kriterji. Għal ħafna gruppi ta' prodotti u servizzi, il-kriterji tax-xiri 

ekoloġiku ġew żviluppati b'tali mod li jistgħu jiddaħħlu direttament fis-sejħa għall-offerti 

tiegħek, mingħajr il-ħtieġa ta' riċerka twila dwar karatteristiċi ta' prestazzjoni ambjentali u ta' 

analiżi tas-suq. Il-kriterji tal-UE għall-APE, fil-mument li qiegħed isir dan id-dokument, 

ikopru 21 grupp ta' prodotti u ta' servizzi u huma disponibbli kemm fil-verżjonijiet prinċipali 

kif ukoll f'dawk komprensivi (ara t-taqsima 1.4.1). F'ħafna pajjiżi tal-UE, huma disponibbli 

wkoll kriterji nazzjonali jew reġjonali. 

 

• Il-viżibbiltà. Kemm se jkunu viżibbli l-attivitajiet tiegħek tal-APE għall-pubbliku, għas-

suq, għal awtoritajiet kontraenti oħrajn u għall-persunal tiegħek? Se jinnutaw li qiegħed 

tagħmel sforz biex ittejjeb il-prestazzjoni ambjentali? Bidliet ta' profil għoli bħat-tip ta' 

vetturi użati minn awtorità, jew il-qlib għall-ikel organiku fil-canteen, jistgħu jgħinu biex 

ikun hemm għarfien dwar il- 

politika tiegħek tal-APE u jtejbu l-immaġni tal-organizzazzjoni tiegħek. 

 



 

 

• Kunsiderazzjonijiet prattiċi. Hemm xi kuntratti importanti għat-tiġdid, jew hemm 

kuntratti twal fis-seħħ għal ċerti gruppi ta' prodotti/servizzi? Kemm hemm żmien u riżorsi 

finanzjarji disponibbli għall-implimentazzjoni? Hemm xi gruppi ta' prodotti/servizzi 

partikolari fejn diġà hemm xi kompetenzi ambjentali? 

 

1.2.2 It-twaqqif tal-miri tal-APE 

Miri ċari huma kritiċi sabiex jiġi vvalutat il-

progress u biex tikkomunika l-intenzjonijiet 

tiegħek lill-organizzazzjoni u lill-pubbliku 

ġenerali. 

 

Il-miri jistgħu jinkludu: 

• Miri ta' akkwist ġenerali – eż. sal-2018, 80 % 

tal-akkwist (permezz ta' valur u permezz ta' 

numru ta' sejħiet għall-offerti) għandu jinkludi 

kriterji għall-APE. Il-miri jistgħu jvarjaw għal-

livelli nazzjonali, reġjonali u lokali. 

 

• Miri speċifiċi ta' prodotti/servizzi - pereżempju, 

sal-2017, 60 % tal-ikliet servuti fil-canteens tal-iskejjel għandhom ikunu organiċi, jew sal-

2018, is-servizzi kollha tat-tindif għandhom jużaw prodotti li jissodisfaw il-kriterji tal-

Ekotikketta tal-UE 

  

• Miri operazzjonali – eż. sal-2017 il-persunal kollu tal-akkwist se jirċievi taħriġ tal-APE, jew 

gwida tal-APE ser tkun disponibbli għall-persunal kollu fuq l-intranet tal-awtorità. 

 

Meta tqis il-miri tal-akkwist, huwa importanti li jkollok definizzjoni ċara u operazzjonali ta' 

x'jitqies bħala akkwist ekoloġiku. Għal ħafna mill-miri stabbiliti fil-livell nazzjonali mill-

Istati Membri, is-sejħiet għall-offerti jitqiesu ekoloġiċi jekk dawn jinkludu l-kriterji 

nazzjonali jew dawk tal-UE dwar l-APE.  

 

1.3 Taħriġ u gwida 
Biex l-APE jiġi implimentat b'suċċess, il-persunal għandu jkollu ħiliet prattiċi, għarfien u 

aċċess li jkunu xierqa għall-informazzjoni. Pereżempju, jistgħu jkunu meħtieġa taħriġ u 

gwida dwar: 

 

• Kif tintegra l-kunsiderazzjonijiet ambjentali fil-proċeduri ta' sejħa għall-offerti (ara l-

Kapitli 2-7) 

 

• Fejn tista' ssib għajnuna fl-iżvilupp ta' kriterji ambjentali (ara t-Taqsima 1.4 u l-Kapitlu 3) 

Il-Gvern Fjamming jimmira għall-

akkwist sostenibbli 

 

Il-Gvern Fjamming fil-Belġju 

stabbilixxa mira ta' 100 % tax-xiri 

pubbliku tiegħu biex jissodisfa l-kriterji 

tal-akkwist sostenibbli definiti sas-

sena 2020. Il-passi biex tintlaħaq din il-

mira ġew jew se jiġu stabbiliti f'serje ta' 

pjanijiet ta' azzjoni li jkopru s-

snin 2009-2011, 2012-2014, 2015-2017 

u 2018-2020. Kull pjan ta' azzjoni se 

jkun fih gwida, kriterji u mekkaniżmi ta' 

monitoraġġ sabiex jiġi żgurat li d-

dipartimenti kollha tal-gvern ikunu 

jistgħu jilħqu din il-mira.  



 

 

 

• Kif tivvaluta u tivverfika l-pretensjonijiet ambjentali li saru mill-offerenti (ara t-

Taqsimiet 3.6 u 5.2) 

 

• Kif tevalwa l-kostijiet tul iċ-ċiklu tal-ħajja 

f'sejħa għall-offerti (ara t-Taqsima 5.3) 

 

Dan il-manwal jipprovdi introduzzjoni għal dawn 

is-suġġetti, u fejn disponibbli jindika s-sorsi ta' 

informazzjoni u gwida ulterjuri. Madankollu 

mhuwiex sostituzzjoni għal taħriġ fil-fond dwar 

l-APE. 

 

Ħafna pajjiżi u reġjuni tal-UE għandhom 

programmi ta' taħriġ dwar l-APE – jew bħala 

moduli ta' taħriġ awtonomi jew integrati f'taħriġ 

ta' akkwist pubbliku aktar ġenerali. 

 

Uħud mill-awtoritajiet pubbliċi pproduċew ukoll 

gwida dwar kif għandu jiġi implimentat l-APE fl-

attivitajiet ta' akkwist. Din il-gwida tista' tinkludi, 

pereżempju, kriterji speċifiċi għall-APE li 

għandhom jiġu applikati għal ċerti gruppi ta' 

prodotti u ta' servizzi. 

 

Ħafna drabi jkunu disponibbli manwali u għodod 

fil-livell nazzjonali fuq siti web iddedikati lill-

APE u f'xi każijiet jeżistu helpdesks nazzjonali 

tal-APE. Teżisti wkoll helpdesk fil-livell 

Ewropew, li tista' tiġi kkuntattjata permezz tad-

dettalji mogħtija fis-sit web tal-UE għall-APE 

hawnhekk:http://ec.europa.eu/environment/gpp/h

elpdesk.htm.  

 

1.4 Is-sorsi tal-kriterji tal-APE 

It-terminu "kriterji għall-APE" mhux biss 

jinkludi l-kriterji tal-għażla u tal-għoti, iżda 

wkoll speċifikazzjonijiet u klawżoli ta' 

eżekuzzjoni tal-kuntratt, li jistgħu jgħinu biex il-

kuntratt tiegħek isir ekoloġiku. Li jiġu identifikati 

sorsi ta' kriterji għall-APE huwa pass importanti 

fl-implimentazzjoni tal-APE. 

 

Taħriġ tal-APE f'Sardenja, l-Italja 

 

GPP Ecosportelli, li hija parti min-

Netwerk Reġjonali ta' Sardenja għall-

APE, tappoġġja l-gvernijiet provinċjali, 

il-muniċipalitajiet, korpi pubbliċi oħrajn 

u l-kumpaniji lokali fl-akkwist 

ekoloġiku u sostenibbli. L-attivitajiet 

jinkludu "Laboratorji Tekniċi", li huma 

workshops ta' taħriġ organizzati fit-

territorji reġjonali kollha biex jgħinu 

lill-parteċipanti fit-tfassil u fl-

implimentazzjoni ta' azzjonijiet 

konkreti, bħall-proċeduri ta' xiri 

ekoloġiku, politiki, strateġiji jew 

imġiba. It-taħriġ ħoloq livell għoli ta' 

involviment fl-APE mix-xerrejja, inkluż 

f'muniċipalitajiet żgħar. L-analiżi turi 

wkoll żieda fis-sottomissjonijiet ta' 

sejħiet għall-offerti ekoloġiċi minn 

intrapriżi lokali.    

Ċentru ta' għarfien espert dwar l-

APS u l-Akkwist Innovattiv fin-

Netherlands 

PAINOo, iċ-Ċentru ta' Għarfien Espert 

dwar l-Akkwist Pubbliku Netherlandiż, 

jaħdem b'netwerk ta' madwar 

3 500 professjonist tal-akkwist 

pubbliku. Il-professjonisti Netherlandiżi 

kollha tal-akkwist pubbliku jistgħu jsibu 

informazzjoni u strumenti dwar l-

akkwist pubbliku sostenibbli u l-akkwist 

innovattiv. PIANOo jipprovdi għodod u 

riżorsi inkluż pjattaforma ta' diskussjoni 

privata, aċċess għall-għodod ta' tagħlim 

u l-aħjar prattiki, ikkowċjar fl-

implimentazzjoni, gruppi ta' ħidma, u 

Kors ta' Liġi dwar l-Akkwist ta' 

PIANOo. PIANOo jistimula l-livell ta' 

professjonaliżmu fl-akkwist fin-

Netherlands, itejjeb is-sostenibbiltà tal-

akkwisti, u jiffaċilita l-interazzjonijiet 

mas-suq.   

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


 

 

1.4.1 Il-kriterji tal-UE għall-APE 

Kif intqal fl-introduzzjoni, l-UE żviluppat kriterji tal-APE għal għadd ta' gruppi ta' prodotti u 

ta' servizzi, li jiġu reveduti u aġġornati b'mod regolari. Il-kriterji huma mfasslin biex 

jiddaħħlu direttament fid-dokumenti ta' sejħa għall-offerti u jinkludu informazzjoni dwar il-

metodi ta' verifikar. Il-maġġoranza tal-kriterji huma disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-

UE. 

Fil-mument li qiegħed isir dan id-dokument, il-gruppi ta' prodotti u ta' servizzi koperti 

huma:
15

 

 

 Prodotti u servizzi ta' tindif  

 Karta għall-ikkuppjar u dik grafika 

 Sħana u enerġija kkombinati (CHP) 

 Bini ta' uffiċċji 

 Tagħmir tal-elettriku u elottroniku fis-settur tal-kura tas-saħħa 

 Elettriku  

 Servizzi tal-ikel u forniment tal-ikel  

 Għamara 

 Prodotti u servizzi tal-ġnien 

 Tagħmir għall-immaġni 

 Dawl ta' ġewwa 

 Tagħmir tal-IT fl-uffiċċju  

 Id-Disinn, il-Kostruzzjoni u l-Manutenzjoni tat-Toroq   

 Viti tal-ilma sanitarji 

 Dawl tat-toroq u sinjali tat-traffiku 

 Tessuti 

 Toilets u awrinari 

 Trasport 

 Pannelli tal-ħitan 

 Infrastruttura tal-ilma mormi 

 Ħiters ibbażati fuq l-ilma 

 

Il-kriterji għall-APE huma bbażati fuq dejta minn varjetà ta' sorsi u tħejja rapport tekniku ta' 

sfond għal kull grupp ta' prodotti biex jiġu identifikati l-kunsiderazzjonijiet li tqiesu. Il-bażi 

ta' evidenza tuża l-informazzjoni u d-dejta xjentifika disponibbli, tadotta approċċ taċ-ċiklu 

tal-ħajja u tinvolvi varjetà ta' partijiet interessati. Mill-2011, għall-maġġoranza tal-gruppi ta' 

prodotti, il-proċess tal-iżvilupp tal-kriterji qed jitmexxa miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-

Kummissjoni f'Seville, Spanja
16

.  

Il-kriterji tal-UE għall-APE jinkludu żewġ "livelli" għal kull settur kopert: 

 

                                                 
15

 Irreferi għas-sit web tal-APE għal-lista tal-kriterji aġġornata: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 
16

 Aktar dettalji dwar il-kriterji li qegħdin jiġu żviluppati ssibhom hawn: 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/product_bureau/projects.html  



 

 

• Il-kriterji prinċipali huma mfasslin biex jippermettu applikazzjoni faċli tal-APE, jiffukaw 

fuq l-oqsma ewlenin ta' prestazzjoni ambjentali ta' prodott jew ta' servizz, u għandhom l-għan 

li jżommu l-kostijiet amministrattivi għall-kumpaniji baxxi kemm jista' jkun.  

 

• Il-kriterji komprensivi jqisu aktar aspetti jew livelli ogħla ta' prestazzjoni ambjentali, u 

qegħdin biex jintużaw mill-awtoritajiet li jixtiequ jmorru oltre billi jappoġġjaw għanijiet 

ambjentali u innovattivi. 

 

Il-kriterji kollha tal-UE għall-APE, flimkien mar-rapporti tekniċi ta' sfond li jistabbilixxu l-

kunsiderazzjonijiet ewlenin għall-għażla tal-kriterji, jistgħu jitniżżlu mis-sit web tal-APE 

(http://ec.europa.eu/environment/gpp). Għajnuna fl-interpretazzjoni u applikazzjoni tal-

kriterji hija disponibbli mill-Helpdesk tal-APE. 

 

1.4.2 Sorsi oħrajn tal-kriterji 

Minbarra l-kriterji tal-UE għall-APE, numru ta' korpi internazzjonali, nazzjonali u reġjonali 

żviluppaw settijiet ta' kriterji li jkopru firxa wiesgħa ta' gruppi ta' prodotti u servizzi. Il-

proċessi għall-adozzjoni ta' dawn il-kriterji jvarjaw, għalkemm ħafna huma simili għall-

iskema tal-UE għall-APE. IL-ħoloq elettroniċi għal uħud mis-settijiet ta' kriterji ewlenin 

issibhom mis-sit web tal-UE għall-APE. 

 

1.4.3 Tikketti 

Jeżistu ħafna tikketti ambjentali li għandhom l-

għan li jgħinu lix-xerrejja jidentifikaw prodotti jew 

servizzi sostenibbli. L-aktar tikketti ta' valur mill-

perspettiva tal-APE huma dawk li huma bbażati 

fuq kriterji oġġettivi u trasparenti u li jingħataw 

minn parti terza indipendenti. Dawn it-tikketti 

jista' jkollhom rwol importanti fl-iżvilupp ta' 

speċifikazzjonijiet tekniċi u ta' kriterji tal-għoti, u 

anki fil-verifikar tal-konformità. Ir-regoli speċifiċi 

li japplikaw għall-użu ta' tikketti fl-akkwist huma 

ttrattati fit-taqsimiet rilevanti ta' dan il-manwal
17

.  

 

It-tipi differenti ta' tikketti ambjentali huma 

deskritti hawn taħt: 

 

Tikketti b'diversi kriterji – Dawn huma l-aktar tip komuni ta' tikketta ambjentali u huma l-

aktar li jintużaw fl-APE. It-tikketti b'diversi kriterji huma bbażati fuq informazzjoni 

xjentifika dwar l-impatt ambjentali ta' prodott jew servizz tul iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu, mill-

estrazzjoni tal-materja prima, sal-produzzjoni u d-distribuzzjoni, il-fażi tal-użu, u r-rimi 

finali. Dawn japplikaw numru ta' kriterji li jistabbilixxu l-istandard għat-tikketta inkwistjoni. 

                                                 
17

 Ara t-Taqsimiet 3.5 u 5.2.3. 

L-Ekotikketta tal-UE 

L-Ekotikketta tal-UE ġiet stabbilita fl-

1992 biex tinkoraġġixxi lin-negozji 

jikkummerċjalizzaw prodotti u servizzi 

tas-suq li jirrispettaw aktar l-ambjent. Il-

prodotti u s-servizzi mogħtija l-

Ekotikketta tal-UE għandhom il-logo tal-

fjura, li tippermetti lill-konsumaturi – 

inkluż ix-xerrejja pubbliċi u privati – 

biex jidentifikawhom dawn il-prodotti 

faċilment. Illum l-Ekotikketta tal-UE 

tkopri 34 prodott u servizz, inkluż karti, 

tessuti, prodotti tat-tindif, lubrikanti, 

apparat, prodotti tad-dar u tal-ġnien u 

akkomodazzjoni turistika.  

Aktar gruppi ta' prodotti u ta' servizzi 

qegħdin jiżdiedu fuq bażi kontinwa. 

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


 

 

Jiġu stabbiliti settijiet differenti ta' kriterji għal kull grupp ta' prodotti jew servizzi kopert. 

Eżempji ta' din it-tip ta' tikketta jinkludu l-Ekotikketta tal-UE (fjura), 
18

in-Nordic Swan
19

 u 

l-Blue Angel
20

. 

 

Tikketti li jkopru kriterju wieħed – Dawn huma bbażati fuq kriterju wieħed jew aktar ta' 

suċċess/falliment b'rabta ma' kwistjoni speċifika, eż. l-effiċjenza fl-enerġija. Jekk prodott 

jissodisfa dawn il-kriterji, mela jista' jkollu t-tikketta. Eżempji ta' din it-tip ta' tikketta huma t-

tikketta Organika tal-UE jew it-tikketta tal-Energy Star għat-tagħmir fl-uffiċċju. 

 

Tikketti li huma speċifiċi għas-settur – Tikketti speċifiċi għas-settur jinkludu skemi ta' 

ċertifikazzjoni tal-forestrija li jitħaddmu minn organizzazzjonijiet bħall-FSC (Kunsill tal-

Amministrazzjoni tal-Forresti)
21

 jew PEFC (Programm għall-Approvazzjoni taċ-

Ċertifikazzjoni tal-Foresti)
22

. 

 

Tikketti ta' prodotti kklassifikati – Dawn jagħtu grad lill-prodotti jew lis-servizzi skont il-

prestazzjoni ambjentali tagħhom b'rabta mal-kwistjoni kkonċernata, pjuttost milli jużaw 

kriterji ta' suċċess/falliment. Eżempji jinkludu t-Tikketta tal-Enerġija tal-UE, li tagħti grad 

lill-prodotti relatati mal-enerġija skont l-effiċjenza fl-enerġija tagħhom
23

.  

 

Il-kriterji li fuqhom hija msejsa kull tikketta msemmija hawn fuq huma disponibbli għall-

pubbliku. Kif diskuss fit-taqsima 3.5, id-Direttivi dwar l-akkwist pubbliku jiddistingwu bejn 

tikketti fejn il-kriterji kollha huma marbuta mas-suġġett tal-kuntratt, u dawk li fihom kriterji 

usa', bħal dawk relatati mal-prattiki ta' ġestjoni ġenerali. 

 

1.5 L-użu tas-sistemi ta' akkwist elettroniku 

Id-Direttivi tal-2014 jipprovdu tranżizzjoni għal sejħiet għall-offerti kompletament elettroniċi 

sal-2018 (2017 fil-każ ta' korpi ċentrali tax-xiri.)
24

 L-użu ta' sistemi ta' akkwist elettroniku 

huwa avvanzat ħafna fil-maġġoranza tal-Istati Membri u dawn is-sistemi jistgħu jkunu 

għodda ta' valur biex tiġi appoġġjata l-implimentazzjoni tal-APE. B'mod partikolari, is-

sistemi tal-akkwist elettroniku jistgħu jippermettulek tintraċċa kif qed jintużaw il-kriterji tal-

APE u tivverifika li l-fornituri jkunu pprovdew l-informazzjoni meħtieġa biex juru l-

konformità tagħhom. Dan jagħmilha aktar faċli biex jiġi kkonfermat li l-politika tal-APE hija 

effettiva u jiddaħħlu l-attivitajiet tiegħek ta' monitoraġġ u ta' reviżjoni kif deskritti hawn taħt. 

 

                                                 
18

 Għal aktar informazzjoni, ara http://ec.europa.eu/environment/ecolabel 
19

 Għal aktar informazzjoni, ara http://www.svanen.se/en  
20

 Għal aktar informazzjoni, ara http://www.blauer-engel.de/en 
21

 Għal aktar informazzjoni, ara http://www.fsc.org 
22

 Għal aktar informazzjoni, ara http://www.pefc.org 
23 Għal aktar informazzjoni, ara http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/energy_labelling_en.htm    
F'Lulju 2015 il-Kummissjoni pproponiet li tirrevedi t-tikkettar tal-effiċjenza fl-enerġija biex tiġi introdotta mill-

ġdid skala ta' A-G, b'A tkun l-aktar klassi effiċjenti u G tkun l-inqas effiċjenti. Din il-proposta hija stabbilita 

hawn:COM (2015) 341 final 
24

 L-Artikolu 22 u l-Artikolu 90(2) tad-Direttiva 2014/24/UE 

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v6.pdf


 

 

Meta tagħżel sistema ta' akkwist elettroniku jew tadattaha biex tgħin fl-implimentazzjoni tal-

APE, jaf tkun tixtieq tikkunsidra l-karatteristiċi li ġejjin: 

 

 Jistgħu kuntratti bi kriterji tal-APE jiġu mmarkati u ttraċċati b'mod ċar? 

 Tista' s-sistema tintegra ma' sorsi ta' kriterji tal-APE (eż. minn bażi ta' dejta jew 

tikketta) biex b'hekk dawn ikunu jistgħu jiġu inkorporati faċilment fil-kuntratti? 

 Is-sistema tiffaċilita l-ikkostjar tul iċ-ċiklu tal-ħajja, eż. b'għodda inkorporata għal 

dan? 

 Is-sistema tagħmilha faċli għall-fornituri l-ġodda biex jiksbu informazzjoni dwar ir-

rekwiżiti tiegħek tal-APE? 

 

Il-proċessi ta' akkwist jiġu influwenzati mis-sistemi elettroniċi u għalhekk huwa importanti li 

r-rwol tagħhom ma jiġix injorat fil-faċilitazzjoni tal-APE.  

 

1.6 Il-monitoraġġ u r-reviżjoni tal-APE 

Il-valutazzjoni tal-progress lejn il-miri teħtieġ l-

implimentazzjoni ta' sistema effettiva ta' 

monitoraġġ. Din għandha tipproduċi reġistru ta' 

liema sejħiet għall-offerti u/jew kuntratti 

mogħtija inkludew kriterji għall-APE. Idealment, 

is-sistema ta' monitoraġġ li timplimenta inti 

għandha tinkludi wkoll informazzjoni dwar l-

impatt ambjentali tad-deċiżjonijiet ta' xiri li jkunu 

saru. 

 

Bosta Stati Membri tal-UE introduċew, jew huma 

fil-proċess li jintroduċu, skemi biex 

jimmonitorjaw l-implimentazzjoni nazzjonali tal-

APE, li jistgħu jistabbilixxu proċeduri speċifiċi li 

għandhom jiġu segwiti biex tinġabar l- 

informazzjoni. 

 

Minbarra l-monitoraġġ ikkwantifikat tal-

progress, hija rakkomandata reviżjoni kwalitattiva regolari tal-attivitajiet tal-APE, li tiffoka 

fuq l-ostakli li jixirfu, l-azzjonijiet korrettivi u t-titjib ulterjuri meħtieġ, flimkien ma' 

valutazzjoni tal-miri għall-futur.  

 

1.7 In-netwerking 

Ħafna mill-kwistjonijiet iffaċċjati fl-implimentazzjoni tal-APE huma komuni għall-

awtoritajiet pubbliċi kollha, u hemm ħafna x'jinkiseb bl-involviment tan-netwerking u 

attivitajiet ta' kooperazzjoni ma' oħrajn. Pereżempju, il-kondiviżjoni tal-informazzjoni, dwar 

il-kriterji ambjentali użati fil-preżentazzjoni ta' sejħa għall-offerti jew id-disponibbiltà ta' 

prodotti ekoloġiċi fis-suq tista' tgħin biex tiffranka l-ħin u l-isforzi. 

Il-Belt ta' Barċellona tuża monitoraġġ 

biex tevolvi l-APE  
Wara aktar minn 15-il sena ta' impenn u 

implimentazzjoni tal-APE, il-Belt ta' 

Barċellona rrevediet u żviluppat b'mod l-

aktar parteċipatorju regoli ġodda li 

jirregolaw l-inklużjoni tal-kriterji ta' 

sostenibbiltà fil-kuntratti pubbliċi. Dan 

sar wara l-approvazzjoni ta' Digriet 

Muniċipali ġdid għall-Akkwist Pubbliku 

Responsabbli fl-2013. L-integrazzjoni ta' 

rekwiżiti ekoloġiċi issa hija obbligatorja 

għall-korpi kontraenti kollha li 

jippreżentaw sejħa għall-offerti fil-każ ta' 

vetturi, elettriku, servizzi tal-ikel u ta' 

forniment tal-ikel, kostruzzjoni, injam, u 

firxa ta' kategorji oħrajn ta' akkwist bi 

prijorità għolja. Is-sistemi ta' monitoraġġ 

ġew aġġornati wkoll f'ħafna minn dawn 

l-oqsma ta' prijorità għolja, u qiegħda tiġi 

żviluppata sistema awtomatika ta' 

traċċar. 



 

 

 

Ġew stabbiliti bosta netwerks b'fokus fuq l-akkwist ekoloġiku u sostenibbli fil-livell 

nazzjonali jew reġjonali. Pereżempju, is-Sħubija dwar l-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku 

(www.groenneindkoeb.dk) fid-Danimarka tippermetti lix-xerrejja jiskambjaw l-għarfien 

espert (ara l-kaxxa), hekk kif jagħmel ukoll in-netwerk reġjonali Franċiż għall-Ikbar Punent 

(http://www.reseaugrandouest.fr) u numru ta' netwerks reġjonali fl-Italja. Fil-livell 

Ewropew, il-Kampanja Procura+ għandha l-għan li tikkondividi l-esperjenzi tal-APE bejn il-

fruntieri, u tappoġġja l-parteċipanti individwali fl-implimentazzjoni lokali 

(http://www.procuraplus.org). 

 

Aktar informazzjoni dwar in-netwerks nazzjonali u internazzjonali tal-APE/APS hija 

disponibbli fuq is-sit web tal-APE. 

Nispiraw oħrajn għall-APE - nuru l-effett fid-Danimarka 

Is-Sħubija Daniża għall-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku hija koalizzjoni ta' korpi 

governattivi li tirrappreżenta sehem stmat ta' 13 % tan-nefqa annwali fuq l-akkwist 

pubbliku fid-Danimarka. Il-membri kollha tas-Sħubija jirrapportaw darba fis-sena 

dwar il-livell ta' kisba tal-miri tagħhom tal-APE tas-Sħubija, inkluż l-implimentazzjoni 

ta' miri u kriterji ta' akkwist ekoloġiku fl-organizzazzjoni tagħhom. Kull sena erbgħa 

mill-imsieħba jiżviluppaw studju tal-każ li juri l-effett ta' akkwist ekoloġiku speċifiku 

f'termini ta' enerġija u impatti ambjentali kif ukoll iffrankar finanzjarju. Dawn il-

każijiet jintużaw bħala ispirazzjoni għal oħrajn biex jipprattikaw l-APE fis-sejħiet 

għall-offerti tagħhom. 

http://www.reseaugrandouest.fr/


 

 

Kapitlu 2 ‒ Il-proċ ess tal-akkwist 

Sommarju 
• L-akkwist pubbliku huwa soġġett għal prinċipji ġenerali li ġejjin mit-Trattat tal-UE u għar-

regoli speċifiċi stabbiliti fid-Direttivi. Iż-żewġ sorsi ta' liġi huma rilevanti għall-APE.  

 

• L-istadju preparatorju huwa kruċjali. Analiżi u ppjanar fil-fond huma essenzjali qabel it-

tnedija ta' sejħa għall-offerti jekk iridu jintlaħqu l-miri ambjentali. Dan jista' jgħin jiżgura li l-

proċeduri jiżvolġu b'mod effiċjenti u jiksbu l-aħjar valur għall-flus fuq iċ-ċiklu kollu tal-ħajja. 

 

• Biex jiġi implimentat l-APE jistgħu jintużaw proċeduri differenti, skont is-suġġett tal-

kuntratt tiegħek u l-informazzjoni miġbura tul l-istadju ta' qabel l-akkwist. Proċeduri bħall-

proċedura kompetittiva man-negozjati u d-djalogu kompetittiv jistgħu jkunu xierqa meta 

jkollok bżonn tadatta soluzzjoni għall-ħtiġijiet speċifiċi tiegħek.  

 

• Pereżempju l-ikkostjar tul iċ-ċiklu tal-ħajja, akkwist konġunt, ftehimiet qafas jew 

ikkuntrattar għall-prestazzjoni tal-enerġija, jistgħu jgħinu juru l-iffrankar tal-ispejjeż permezz 

tal-APE, jew biex inaqqsu l-ostakli għall-investiment.  

 

2.1 Introduzzjoni 
Biex l-APE jirnexxi, huwa essenzjali li tkun taf kif tuża bl-aħjar mod il-proċeduri ta' akkwist 

pubbliku. Jekk politika tal-APE ma tiġix implimentata b'attenzjoni, din tista' tiddgħajjef fuq 

kwistjonijiet prattiċi bħal liema proċedura għandek tuża, liema kriterji għandek tapplika, u kif 

għandek tivvaluta u tivverifika b'mod xieraq il-pretensjonijiet ambjentali. 

 

2.2 Il-prinċipji bażiċi tal-akkwist pubbliku 
L-akkwist pubbliku jinvolvi t-tqabbil tal-provvista u d-domanda, sabiex jitwasslu l-oġġetti, 

is-servizzi u x-xogħlijiet li s-settur pubbliku huwa responsabbli li jipprovdi. Il-valur għall-flus 

huwa b'mod ċar kunsiderazzjoni ewlenija, bħalma hija l-ħtieġa li jiġi żgurat livell tajjeb ta' 

kompetizzjoni u li tiġi rrispettata l-UE u l-qafas ġuridiku nazzjonali. L-APE jista' jingħaqad 

ma' dawn l-objettivi u f'ħafna każijiet ser jikkontribwixxi b'mod pożittiv għalihom ‒ 

pereżempju billi jnaqqas il-kostijiet taċ-ċiklu tal-ħajja jew il-fornituri jiġu mħeġġa jaġġornaw 

il-prodott jew l-offerti ta' prodott jew servizz tagħhom.  

 

Valur għall-flus 

L-awtoritajiet kontraenti għandhom obbligu li jieħdu l-aħjar valur għall-flus il-kontribwenti 

għal dak kollu li jiksbu. L-identifikazzjoni tal-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża mhux 

bilfors tfisser li tmur biss għall-irħas offerta. Din tfisser li ssib soluzzjoni, li tissodisfa r-

rekwiżiti li identifikajt – inkluż dawk ambjentali ‒ bl-aktar mod kosteffiċjenti. L-aħjar valur 

mhux biss ikejjel il-kost tal-oġġetti u s-servizzi, iżda jqis ukoll fatturi bħall-kwalità, l-

effiċjenza, l-effettività u l-adegwatezza għall-iskop. Il-ħarsien tal-ambjent jista' jkun wieħed 



 

 

minn dawn il-fatturi u għalhekk jista' jaġixxi bħala kunsiderazzjoni ugwali, fost l-oħrajn, 

għall-għoti tal-kuntratt. 

 

Ġustizzja 

- Li taġixxi b'mod ġust ifisser li tapplika l-prinċipji tas-suq intern, li jifformaw il-bażi għad-

direttivi dwar l-akkwist pubbliku u l-leġiżlazzjoni nazzjonali bbażata fuq dawn id-direttivi. L-

aktar importanti huma dawn li ġejjin: 

 

• Nondiskriminazzjoni - l-awtoritajiet kontraenti għandhom jiżguraw aċċess indaqs għall-

kuntratt 

mill-operaturi tal-pajjiżi kollha tal-UE u minn pajjiżi bi drittijiet ekwivalenti
25

. 

 

• Trattament ugwali – sitwazzjonijiet komparabbli ma għandhomx jiġu ttrattati b'mod 

differenti u s-sitwazzjonijiet differenti ma għandhomx jiġu ttrattati bl-istess mod, sakemm tali 

trattament ma jkunx iġġustifikat b'mod oġġettiv. Pereżempju, l-istess skadenzi għandhom 

jiġu applikati għall-offerenti kollha u l-istess informazzjoni għandha tiġi pprovduta lil kull 

wieħed, iżda s-sejħiet għall-offerti b'livelli differenti ta' prestazzjoni ambjentali għandhom 

jirċievu marki differenti skont kriterju tal-għoti ambjentali. 

 

• Trasparenza – l-opportunitajiet ta' sejħiet għall-offerti għandhom jiġu rreklamati fuq firxa 

wiesgħa biżżejjed sabiex tiġi żgurata l-kompetizzjoni. Il-proċess tat-teħid tad-deċiżjoni dwar 

l-akkwist għandu jkun ukoll trasparenti, biex jipprekludi kwalunkwe riskju ta' preferenzi jew 

arbitrarjetà min-naħa tal-awtorità kontraenti. L-awtoritajiet kontraenti għandhom l-obbligu li 

jinfurmaw lill-offerenti li ma ntgħażlux bir-raġunijiet għaliex is-sejħiet għall-offerti tagħhom 

ġew irrifjutati
26

. 

 

• Proporzjonalità - tfisser li l-miżuri adottati fi proċess ta' akkwist għandhom ikunu adatti 

għall-objettivi segwiti u ma għandhomx imorru lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex 

wieħed jiksibhom.  

 

2.3 L-għażla tal-proċedura 
L-istadju preparatorju ta' kwalunkwe proċedura ta' akkwist huwa kruċjali. Meta tagħżel 

proċedura, inti għandek tikkunsidra f'liema stadji ser tkun tista' tapplika l-kriterji jew il-

kunsiderazzjonijiet ambjentali. 
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 L-obbligu jestendi għal operaturi minn pajjiżi li huma parti fil-Ftehim dwar l-Akkwist Governattiv tad-WTO. 
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Pereżempju: 

 

• Fi proċedura miftuħa, kull operatur jista' jissottometti sejħa għall-offerti. L-offerenti 

kollha li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' suċċess/falliment li inti speċifikajt ser ikunu 

eliġibbli biex is-sejħa għall-offerti tagħhom tiġi vvalutata. Għalhekk inti ser ikollok aċċess 

għall-ikbar għażla ta' soluzzjonijiet potenzjali favur l-ambjent - iżda pereżempju, mhux ser 

tkun tista' tagħżel lil min tistieden biex jippreżenta sejħiet għall-offerti abbażi tal-kapaċità 

teknika tiegħu.  

 

• Fi proċedura ristretta, inti tista' tivvaluta l-

kapaċità teknika ambjentali fi stadju bikri u tista' 

wkoll tillimita n-numru ta' operaturi li tistieden 

għal sejħa għall-offerti. Numru minimu ta' ħamsa 

għandhom jiġu mistiedna għas-sejħa għall-

offerti, sakemm hemm biżżejjed kandidati 

xierqa
27

.   Din il-proċedura li titwettaq f'fażijiet 

suċċessivi tista' tgħinek tiddetermina l-livell 

xieraq ta' prestazzjoni ambjentali li għandek 

timmira għaliha fl-ispeċifikazzjonijiet, il-kriterji 

ta' għoti u l-klawżoli ta' eżekuzzjoni tal-kuntratt 

tiegħek. Madankollu billi tillimita n-numru ta' 

kompetituri, hemm il-possibbiltà li titlef l-offerti 

bi prestazzjoni ambjentali għolja. 

 

• Il-proċedura kompetittiva bi proċeduri ta' 

djalogu nnegozjat u kompetittiv tista' tintuża 

mill-awtoritajiet pubbliċi għax-xiri li jeħtieġ 

element ta' adattament ta' soluzzjonijiet eżistenti; 

disinn jew innovazzjoni; jew f'ċerti ċirkostanzi 

oħrajn
28

.   Dawn il-proċeduri jistgħu joffru 

vantaġġi fil-kuntest tal-APE, peress li jintroduċu 

elementi ta' flessibbiltà mhux disponibbli fil-

proċeduri miftuħa u ristretti u jistgħu jippermettu 

li l-effett tar-rekwiżiti ambjentali fuq il-kost 

jinftiehem u jiġi kkontrollat aħjar. Madankollu, jekk iridu jinkisbu l-aħjar riżultati, iż-żewġ 

proċeduri jeħtieġu xi livell ta' ħiliet u esperjenza fl-involviment mal-fornituri.  

 

Meta awtorità kontraenti tixtieq tixtri oġġetti jew servizzi, li attwalment mhumiex disponibbli 

fis-suq, din tista' tistabbilixxi sħubija ta' innovazzjoni ma' msieħeb wieħed jew aktar. Dan 

jippermetti r-riċerka u żvilupp (R&D), il-pilotaġġ u x-xiri sussegwenti ta' prodott, servizz jew 
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 Għall-kundizzjonijiet skont liema jistgħu jintużaw dawn il-proċeduri, jekk jogħġbok irreferi għall-

Artikoli 26(4) tad-Direttiva 2014/24/UE. L-entitajiet kontraenti skont id-Direttiva 2014/25/UE ġeneralment 

jistgħu jużaw il-proċeduri ta' djalogu nnegozjat jew kompetittiv. 

Djalogu kompetittiv għal laneċ li 

jaħdmu bl-elettriku fin-Norveġja 
Id-Direttorat Norveġiż tat-Toroq Pubbliċi 

xtaq jakkwista lanċa ġdida li kienet 15 % - 

20% aktar effiċjenti fl-enerġija minn dik li 

kienet qiegħda tintuża. Bħala parti minn 

proċedura ta' akkwist b'żewġ stadji d-

Direttorat daħal fi djalogu kompetittiv biex 

jesplora soluzzjonijiet innovattivi għal 

laneċ effiċjenti fl-enerġija. Ġie stabbilit 

grupp ta' konsulenza u ġiet żviluppata 

dokumentazzjoni għas-sejħiet għall-offerti 

u kriterji ta' evalwazzjoni. Is-sejħa għall-

offerti ma kinitx teħtieġ xi teknoloġiji 

speċifiċi.  

Is-sejħa għall-offerti rebbieħa, prodotta fi 

sħubija mal-operaturi tal-laneċ, ma' impriżi 

tal-inġinerija u tarzni, kienet lanċa li 

taħdem bl-elettriku. Il-lanċa l-ġdida bdiet 

topera fl-2015, u ġabet tnaqqis ta' 70 % fil-

kostijiet tal-fjuwil u tnaqqis ta' 89 % fl-

emissjonijiet CO2 kull sena.  
 

"Id-djalogu kompetittiv ippermettilna 

nagħmlu kuntatt mal-fornituri u noħolqu 

soluzzjonijiet innovattivi u b'karbonju baxx 

fi sħubija mal-oħrajn." Edvard Thonstad 

Sandvik, Id-Direttorat Norveġiż tat-Toroq 

Pubbliċi 



 

 

xogħol li huma ġodda, billi tiġi stabbilita sħubija strutturata
29

. Jista' jkun partikolarment 

xieraq fejn it-teknoloġija avvanzata attwali f'settur mhijiex avvanzata biżżejjed biex tissodisfa 

s-sfidi ambjentali identifikati minn awtorità pubblika, bħall-ħtieġa għall-adattament fit-tibdil 

tal-klima jew fil-ġestjoni tar-riżorsi naturali.  

 

Kull waħda mill-proċeduri t'hawn fuq toffri 

numru ta' stadji fejn jistgħu jiġu applikati 

kunsiderazzjonijiet ekoloġiċi: 

 

• Suġġett u speċifikazzjonijiet tekniċi 

 

• Kriterji ta' għażla u ta' esklużjoni (pereżempju, 

konformità mal-liġijiet ambjentali, kapaċità 

teknika u professjonali) 

 

• Kriterji ta' għoti 

 

• Klawżoli ta' eżekuzzjoni tal-kuntratt 

 

Il-bqija ta' dan il-manwal jiddedika kapitlu għal 

kull stadju, billi jagħti ħarsa lejn il-modi li 

jikkunsidraw l-ambjent fi ħdan kull sezzjoni, u 

jagħti eżempji u rakkomandazzjonijiet prattiċi. 

 

2.4 Il-konsultazzjoni mas-suq 

Fid-deċiżjoni dwar liema proċedura għandek 

tuża, u kif l-aħjar tinkludi l-kriterji ambjentali fi 

ħdan it-taqsimiet deskritti hawn fuq, huwa utli li 

jkollok xi għarfien tas-suq – eż. id-

disponibbiltà, il-kost u l-implikazzjonijiet 

prattiċi possibbli ta' alternattivi aktar ekoloġiċi. 

 

Riċerka tas-suq onlajn sempliċi tista' tgħin biex 

tipprovdi xi informazzjoni bażika. Biex tikseb 

stampa aktar iddettaljata mis-suq inti tista' tinvolvi ruħek ukoll fi djalogu ma' fornituri 

potenzjali qabel il-preżentazzjoni tas-sejħa għall-offerti. Dan jista' jkun ta' użu partikolari 

jekk tixtieq tapplika rekwiżiti ambjentali ambizzjużi, jew jekk tikkunsidra soluzzjonijiet 

innovattivi relattivament ġodda għas-suq. 
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 Il-proċedura għat-twaqqif ta' sħubija innovattiva hija stabbilita fl-Artikolu 31 tad-Direttiva 2014/24/UE. Jekk 

qiegħed tixtri servizzi R&Ż biss, tista' tagħmel użu minn eżenzjoni mid-Direttivi u tapplika approċċ magħruf 

bħala akkwist prekummerċjali (AP). Dan huwa deskritt f'COM (2007) 799 Akkwist Prekummerċjali: Nixprunaw 

l-innovazzjoni biex niżguraw servizzi pubbliċi sostenibbli u ta' kwalità għolja fl-Ewropa  

Djalogu mal-fornituri tal-għamara 

fil-pajjiż Bask 

Fl-2006, IHOBE (l-Awtorità Baska għall-

Ġestjoni Ambjentali) involviet ruħha fi 

djagolu miftuħ ma' grupp ta' fornituri tal-

għamara biex tgħin fl-iżvilupp ta' kriterji 

ambjentali, u sabiex tħejji lis-suq għal 

sejħa għall-offerti futura. Issa IHOBE 

torganizza regolarment seminars għall-

fornituri fejn jiġu ppreżentati u diskussi 

kriterji ambjentali ma' fornituri interessati 

li għandhom jiġu applikati fis-sejħiet għall-

offerti li ġejjin. 

Akkwist prekummerċjali  

Fejn ma teżisti l-ebda soluzzjoni fis-suq li 

tissodisfa r-rekwiżiti tiegħek, inti tista' 

wkoll tikkunsidra takkwista direttament is-

servizzi ta' riċerka u żvilupp (R&Ż) li ser 

jgħinuk tidentifika l-aktar soluzzjoni 

xierqa. L-akkwist prekummerċjali (AP) 

huwa approċċ li l-awtoritajiet kontraenti 

jistgħu jagħżlu li jsegwu għall-akkwist ta' 

servizzi ta' R&Ż, sakemm il-

kundizzjonijiet tal-Artikolu 14 tad-

Direttiva 2014/24/UE jiġu ssodisfati. Dan 

jippermettilek biex b'mod progressiv 

tidentifika l-aħjar soluzzjonijiet potenzjali 

billi tfittex studji tal-fattibbiltà, disinn u 

prototip minn numru ta' kumpaniji. L-

akkwist tas-soluzzjoni(jiet) reali żviluppat 

għandu mbagħad jitwettaq fuq il-bażi tal-

proċeduri ta' akkwist pubbliku regolari.  



 

 

Id-Direttivi dwar l-akkwist pubbliku jippermettu speċifikament li jkun hemm konsultazzjoni 

tas-suq preliminari mal-fornituri sabiex tikseb parir, li jista' jintuża fil-preparazzjoni tal-

proċedura
30

. Tali proċess għandu jsir b'mod 

trasparenti u mhux diskriminatorju.   

 

Ir-riżultati tal-konsultazzjoni ma jistgħu jagħtu 

ebda vantaġġ inġust fuq l-ebda fornitur li 

pparteċipa ‒ biex tevita dan inti għandek tiżgura 

li l-informazzjoni tkun disponibbli għall-

kandidati jew l-offerenti potenzjali kollha u tħalli 

biżżejjed żmien biex jiġu ppreparati s-sejħiet 

għall-offerti. 

 

Huwa rrakkomandat li s-suq ikun informat minn 

kmieni dwar is-sejħiet għall-offerti li jkunu se 

jinkludu kriterji ambjentali. Dan jagħti lill-

fornituri żmien biżżejjed biex jippreparaw għar-

rekwiżiti tiegħek. Il-pubblikazzjoni ta' Avviż ta' 

Informazzjoni minn Qabel (PIN) huwa mod kif 

tagħmel dan. Tista' tikkunsidra wkoll li 

tippubblika informazzjoni fuq is-sit web tiegħek, 

jew torganizza jum ta' informazzjoni għall-

fornituri interessati. 

 

2.5 L-argumenti għall-vijabbiltà tan-

negozju tal-APE 

L-APE jista' juża numru ta' għodod ta' akkwist li 

huma rikonoxxuti li jikkontribwixxu għall-

effiċjenza finanzjarja, u li jgħinu l-argumenti 

marbuta mal-vijabbiltà tan-negozju biex jiġu 

applikati standards ambjentali ogħla. 

 

Tali approċċi jinkludu: 

 

• L-ikkostjar tul iċ-ċiklu tal-ħajja (LCC) – Id-

deċiżjonijiet marbuta mal-akkwist ta' spiss 

għadhom isiru abbażi tal-prezz tax-xiri. 

Madankollu, għal ħafna prodotti u xogħlijiet, il-

kostijiet imġarrba matul l-użu u r-rimi jistgħu 

jkunu sinifikanti ħafna – eż. il-konsum tal-

enerġija, il-manutenzjoni, ir-rimi ta' materjal perikoluż. Mill-aspett ekonomiku jagħmel sens 
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L-akkwist ċentralizzat ekoloġiku fl-

Ungerija 
Id-Direttorat Ġenerali Ungeriż għall-Akkwist 

Pubbliku u l-Provvista hu responsabbli biex 

jikkonkludi l-kuntratti użati minn bejn 

wieħed u ieħor 1000 awtorità pubblika 

madwar il-pajjiż. Bejn l-2010 u l-2011 saret 

12-il proċedura li inkludiet kriterji ekoloġiċi, 

b'valur totali tal-kuntratt ta' HUF 90 biljun 

(EUR 338.6 miljun). Il-kriterji applikati 

jirrelataw, pereżempju, mal-livelli massimi 

ta' konsum tal-enerġija għal kompjuters 

personali u mal-konformità mal-kriterji li 

huma msejsa fuq l-iskemi ta' ċertifikazzjoni 

ekoloġika għall-prodotti tal-karta (eż. l-FSC). 

Akkwist konġunt ta' vetturi bl-elettriku fl-

Iżvezja 

Fl-2011 ingħata bidu għal akkwist konġunt 

ta' vetturi elettriċi min-naħa ta' 

296 organizzazzjoni mmexxi mill-Belt ta' 

Stokkolma. L-approċċ ta' akkwist konġunt 

ġie applikat biex: 

 jitnaqqsu l-kostijiet amministrattivi 

għall-organizzazzjonijiet li 

jipparteċipaw; 

 jinkiseb tnaqqis fil-prezz; 

 jintbagħat sinjal qawwi ta' domanda lis-

suq; 

 jiġu żgurati li l-muniċipalitajiet żgħar 

ikollhom aċċess għal tali vetturi.  

 

L-imsieħba impenjaw ruħhom biex 

jikkontribwixxu għall-ispeċifikazzjoni tal-

vettura b'mod konġunt, inkluż il-kriterji 

għall-emissjonijiet CO2 u l-LCC. Fl-2012 l-

ewwel xiri wassal biex jiġu ffrankati 

34 tunnellata ta' CO2, tnaqqis ta' 95 % meta 

mqabbel ma' vetturi ekwivalenti li jużaw il-

petrol.  

 

"Li nikkondividu l-ħiliet u l-għarfien tagħna, 

u li ngħidu lill-fornituri li d-domanda 
qiegħda hemm, huwa fattur ewlieni biex 

niżguraw li l-vetturi tagħna jkunu kemm jista' 
jkun effiċjenti." Eva Sunnerstedt, Project 

manager ta' Clean Vehicles fi Stokkolma 



 

 

li jiġu kkunsidrati l-kostijiet tul iċ-ċiklu tal-ħajja. Billi l-prezz tax-xiri, il-kostijiet tal-enerġija 

u l-manutenzjoni jistgħu jitħallsu minn dipartimenti differenti f'awtorità waħda, l-

istabbiliment ta' LCC fil-proċeduri tal-akkwist aktarx se jkun jeħtieġ kooperazzjoni bejn l-

awtoritajiet. 

 

Aktar informazzjoni dwar l-LCC tinsab fil-Kapitlu 5 u fuq is-sit web għall-APE tal-UE 

(http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm). 

 

• Akkwist konġunt – L-akkwist konġunt ifisser li 

jingħaqdu l-attivitajiet ta' akkwist ta' grupp ta' 

awtoritajiet pubbliċi biex jiġu ffrankati l-flus 

permezz tal-bejgħ bl-ingrossa, ta' kostijiet 

amministrattivi mnaqqsa u ta' ppuljar ta' għarfien 

ambjentali, tekniku u dak marbut mas-suq. Dan it-tip 

ta' akkwist jista' jkun partikolarment ta' valur fir-

rigward tal-APE, biex b'hekk il-ħiliet ambjentali u l-

għarfien tas-suq dwar il-prodotti u s-servizzi 

ekoloġiċi jkunu jistgħu jiġu kondiviżi. L-akkwist 

konġunt jista' jidħol fis-seħħ, pereżempju, minn 

korpi ċentrali ta' xiri fil-livell reġjonali jew 

nazzjonali biex iwettqu akkwist f'isem l-awtoritajiet 

pubbliċi.  

 

• Ikkuntrattar għall-prestazzjoni tal-enerġija 

(EPC) - L-EPC huwa arranġament kuntrattwali bejn 

proprjetarju ta' bini jew okkupant (inklużi 

awtoritajiet pubbliċi) u Kumpanija ta' Servizz ta' 

Enerġija (ESCO) biex tittejjeb l-effiċjenza fl-

enerġija ta' bini. L-ispejjeż ta' investiment 

tipikament huma koperti mill-ESCO jew minn 

parti terza bħal bank, għalhekk l-ebda nefqa 

finanzjarja mhija meħtieġa mill-awtorità 

pubblika. L-ESCO tirċievi ħlas, normalment 

marbut mal-iffrankar iggarantit tal-enerġija.  

 

Wara l-perjodu ta' kuntrattar speċifikat, l-

iffrankar minn titjib fl-effiċjenza fl-enerġija li 

kien hemm fil-bini ser jerġa' lura għall-awtorità 

pubblika. L-ikkuntrattar għall-prestazzjoni tal-

enerġija ta' spiss isir fir-rigward ta' gruppi ta' 

bini, sabiex il-kuntratti jsiru aktar attraenti 

għall-investituri potenzjali. 

 

 

L-EPC użat biex jitnaqqas l-użu tal-

enerġija f'bini muniċipali f'Vantaa, 

il-Finlandja  
Fl-2011, il-Belt ta' Vantaa kkuntrattat 

Kumpanija ta' Servizz tal-Enerġija (ESCO) 

biex ittejjeb l-effiċjenza fl-enerġija ta' 14-

il bini muniċipali. L-użu ta' Kuntratt għall-

Prestazzjoni tal-Enerġija assigura li l-

miżuri maħsuba għall-iffrankar tal-enerġija 

u l-iffrankar tal-kostijiet assoċjati jittieħdu 

aktar malajr milli kieku kien ikun possibbli 

bl-użu ta' investiment mill-baġit tal-belt. L-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi inkludew 

garanzija mill-ESCO dwar l-iffrankar tal-

enerġija u l-perjodi ta' ripagament. Il-

perjodu ta' kuntratt ta' 8 snin se jara total ta' 

7 500 tunnellata ta' tnaqqis ta' emissjonijiet 

ta' CO2 u ffrankar annwali f'kostijiet tal-

enerġija ta' EUR 200 000 għall-belt. L-

iffrankar li jaqbeż dak previst jinqasam 

bejn il-belt u l-ESCO. 

Soluzzjonijiet tal-APE li jużaw 

ftehim qafas fil-Ġermanja 
Fl-2013 l-Aġenzija dwar l-Akkwist tal-

Ministeru Federali tal-Intern, il-Ġermanja, 

ippubblikat sejħa għall-offerti għal 

50 000 sistema ta' kompjuters b'terminal 

ħafif għall-valur ta' EUR 15-il miljun. Is-

sejħa għall-offerti miftuħa speċifikat 

standards tekniċi u klawżoli ta' kuntratt, 

inkluż garanzija ta' konformità ma' aspetti 

ambjentali għal komponenti, storbju u 

ġestjoni tal-iskart. Il-ftehim qafas kien għal 

24 xahar b'estensjoni fakultattiva ta' 12-

il xahar. L-iffrankar tal-enerġija għal 

ħames snin ġie kkalkulat li kien 

58,750,000 kWh ta' elettriku, ekwivalenti 

għal 29,000 tunnellata ta' CO2.  

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


 

 

2.6 Il-ftehimiet qafas 

Mod partikolari kif tista' tiżdied l-effiċjenza tas-sejħiet għall-offerti waqt li jiġi implimentat l-

APE jista' jkun l-għoti ta' ftehimiet qafas.   Jista' jiġi stabbilit ftehim qafas ma' operatur 

wieħed jew aktar, li jippermetti li jingħataw diversi kuntratti mingħajr ma jiġi rripetut il-

proċess sħiħ ta' akkwist
31

. L-oqfsa jistgħu jikkontribwixxu għall-APE billi jippermettu 

flessibbiltà ikbar fl-għoti ta' kuntratti, u f'xi każijiet billi jsir ppuljar tad-domanda bejn numru 

ta' awtoritajiet jew maż-żmien. Dawn jistgħu wkoll iżidu l-inċentivi għal fornituri biex joffru 

soluzzjonijiet imtejba għall-ambjent, minħabba l-potenzjal li jirbħu diversi kuntratti u 

għalhekk jirkupraw kull nefqa addizzjonali involuta fl-implimentazzjoni ta' dawn is-

soluzzjonijiet.  
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 L-Artikolu 33 tad-Direttiva 2014/24/UE 



 

 

Kapitlu 3 ‒ Id-definizzjoni tar-rekwiz iti 
tal-kuntratt 

Sommarju 
 Meta jiġi definit is-suġġett ta' kuntratt, l-awtoritajiet kontraenti għandhom libertà 

kbira li jagħżlu dak li jixtiequ jakkwistaw. Dan jippermetti kamp ta' applikazzjoni 

wiesa' għall-inklużjoni ta' kunsiderazzjonijiet ambjentali, sakemm dan isir mingħajr 

ma ssir distorsjoni tas-suq, jiġifieri, mingħajr ma jiġi limitat jew imxekkel l-aċċess 

għalih. 

 

 Analiżi tal-ħtiġijiet fil-fond li tinvolvi l-partijiet interessati rilevanti ser tgħinek 

tiddefinixxi l-kamp ta' applikazzjoni biex il-kuntratt isir ekoloġiku – kif ukoll tevita 

xiri mhux meħtieġ.   

 

 Jekk rilevanti jistgħu jiġu speċifikati l-livelli ta' prestazzjoni ambjentali u l-materjali 

partikolari u l-metodi ta' produzzjoni. L-ispeċifikazzjonijiet jistgħu jirrelataw ma' 

kwalunkwe stadju taċ-ċiklu tal-ħajja, eż. mal-estrazzjoni ta' materja prima, mal-

ipproċessar, mal-ippakkjar, mal-fażi tal-użu jew mar-rimi. 

 

 Jekk l-offerenti jkunu permessi jressqu offerti varji, dan jista' jgħin fit-tiftix tal-aktar 

offerta ekonomikament vantaġġuża, li jkun iwassal ukoll prestazzjoni ambjentali 

għolja.  

 

 Meta tiġi żviluppata speċifikazzjoni, l-istandards tekniċi, it-tikketti u s-settijiet ta' 

kriterji għall-APE tal-UE u dawk nazzjonali huma kollha sorsi ta' informazzjoni ta' 

valur. Kundizzjonijiet speċjali japplikaw jekk tixtieq titlob lill-offerenti biex ikollhom 

tikketta, u tikketti ekwivalenti għandhom jiġu aċċettati. 

 

3.1 Id-definizzjoni tas-suġġett 
Is-"suġġett" ta' kuntratt huwa dwar liema prodott, servizz jew xogħol tixtieq takkwista. Dan 

il-proċess ta' determinazzjoni ġeneralment ser jirriżulta f'deskrizzjoni tal-prodott, tas-servizz 

jew tax-xogħol, iżda jista' jieħu wkoll il-forma ta' definizzjoni funzjonali jew ibbażata fuq il-

prestazzjoni (ara t-taqsima 3.2.3). L-għażla tas-suġġett hija partikolarment importanti għaliex 

din tiddetermina l-kamp ta' applikazzjoni permissibbli tal-ispeċifikazzjonijiet u ta' kriterji 

oħrajn li inti tista' tapplika. Dan huwa dovut għar-rekwiżit "rabta mas-suġġett", diskuss fil-

Kapitlu 5. 

 

3.1.1 Id-dritt li tagħżel 

Fil-prinċipju inti liberu li tiddefinixxi s-suġġett tal-kuntratt b'mod li jissodisfa l-ħtiġijiet 

tiegħek. Leġiżlazzjoni dwar l-akkwist pubbliku hija inqas ikkonċernata dwar x'jixtru l-

awtoritajiet kontraenti, milli kif jixtruh. Għal dik ir-raġuni, id-Direttivi dwar l-akkwist 

pubbliku ma jillimitawx is-suġġett ta' kuntratt bħala tali.  

 

Madankollu f'ċerti każijiet l-għażla ta' prodott, servizz jew xogħol speċifiku tista' tfixkel il-

kundizzjonijiet ekwi f'akkwist pubbliku għal kumpaniji madwar l-UE. Għandu jkun hemm xi 

salvagwardji. L-ewwel nett, dawn is-salvagwardji jinsabu fil-fatt li l-prinċipji tat-Trattat dwar 



 

 

in-nondiskriminazzjoni, il-moviment liberu ta' oġġetti u l-libertà biex jiġu pprovduti servizzi 

japplikaw fil-każijiet kollha fejn hemm ċertu interess transfruntier f'kuntratt, li jistgħu 

jinkludu wkoll kuntratti taħt il-livelli massimi jew li mhumiex koperti bis-sħiħ mid-

Direttivi
32

. 

 

Fil-prattika, dan ifisser li inti għandek tiżgura li d-definizzjoni tiegħek tal-kuntratt mhux ser 

taffettwa l-aċċess għas-sejħa għall-offerti minn operaturi oħrajn tal-UE jew operaturi minn 

pajjiżi bi drittijiet ekwivalenti
33

.   It-tieni salvagwardja hija li, skont ir-regoli dwar l-akkwist 

pubbliku, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ma għandhomx joħolqu ostakli mhux iġġustifikati 

għall-kompetizzjoni
34

. Dan jinkludi li meta ssir referenza għal standard speċifiku, l-

ekwivalenti jiġu permessi. Fit-Taqsima 3.2 tingħata gwida ulterjuri dwar kif dan l-obbligu 

jista' jiġu ssodisfat meta tapplika speċifikazzjonijiet ambjentali.  

 

3.1.2 Il-valutazzjoni tal-ħtiġijiet tiegħek 

Pass kruċjali qabel ma tibda l-proċess ta' 

akkwist huwa li tivvaluta l-ħtiġijiet reali tiegħek 

fid-dawl tal-impatt ambjentali potenzjali tal-

kuntratt. Konsultazzjoni xierqa ma' utenti 

interni jew finali tista' tiżvela li volumi aktar 

baxxi, jew opzjonijiet aktar favur l-ambjent, 

jistgħu jiġu applikati minnufih. F'xi każijiet, l-

aħjar soluzzjoni tista' tkun li ma tixtri xejn. 

Pereżempju, inti tista' taqsam ir-riżorsi jew it-

tagħmir ma' awtoritajiet oħrajn. Ix-xiri ta' 

prodotti użati mill-ġdid, irriċiklati jew 

immanifatturati mill-ġdid jistgħu 

jikkontribwixxu wkoll għall-idea ta' Ekonomija 

Ċirkolari
35

.  

 

Il-kisba tal-kunsens dwar il-kamp ta' 

applikazzjoni tal-ħtiġijiet tista' tgħin lix-xerrejja 

jieħdu deċiżjonijiet li jqisu l-ambjent fi stadji 

suċċessivi fil-proċess ta' akkwist. Pereżempju, 

ser ikun ħafna aktar faċli li jiġi implimentat tindif aktar favur l-ambjent, kuntratt ta' forniment 

tal-ikel jew stampar jekk l-utenti ta' dawn is-servizzi u prodotti jafu x'għandhom jistennew u 

jifhmu r-raġunijiet wara l-bidla.  B'mod simili, ftehim minn qabel dwar it-temperatura ta' 

ġewwa aċċettata ta' bini jista' jgħin biex jiġu implimentati standards ogħla ta' effiċjenza fl-

enerġija - u għalhekk iffrankar finanzjarju - f'retrofitting jew f'kuntratt ta' ġestjoni tal-

faċilitajiet.  
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 Għal aktar informazzjoni dwar ir-regoli u l-prinċipji li japplikaw, jekk jogħġbok irreferi għall-

Komunikazzjoni Interpretattiva tal-Kummissjoni dwar il-liġi tal-Komunità applikabbli għall-għoti ta' kuntratt li 

mhumiex soġġetti jew mhumiex soġġetti bis-sħiħ għad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku 

(2006/C 179/02). 
33

 Pereżempju, operaturi minn pajjiżi li huma marbuta bil-Ftehim dwar l-Akkwist Governattiv tad-WTO. Tista' 

ssib lista ta' dawn il-pajjiżi hawn: http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm 
34

 L-Artikolu 42(2) tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 60(2) tad-Direttiva 2014/25/UE 
35

 Aktar informazzjoni dwar l-Ekonomika Ċirkolari tinsab hawn: http://ec.europa.eu/environment/circular-

economy 

Valutazzjoni tal-ħtiġijiet għal stampar 

fir-Renju Unit 
Fl-2012 il-Kunsill tal-Belt ta' Portsmouth u 

WRAP wettqu valutazzjoni tal-ħtiġijiet biex 

itejbu l-użu tar-riżorsi tal-istampar, billi 

esploraw il-potenzjal ta' nefqa u impatt 

ambjentali mnaqqsin. Dan sar bħala parti 

mill-istrateġija ta' Żero Skart fil-Miżbla. Ir-

reviżjoni tar-rekwiżiti tal-istampar sabet 

iffrankar tal-effiċjenza potenzjali mid-disinn, 

mill-istampar u mill-produzzjoni tad-disinn. 

Sussegwentement ġew inkorporati fatturi ta' 

effiċjenza fi Stedina għas-Sejħa għall-Offerti 

(ITT), li jirrikjedu lill-offerenti juru t-tnaqqis 

tal-iskart.   Issa l-kunsill jista', meta jkun 

meħtieġ, jippreżenta sejħiet għall-offerti għal 

kuntratti ġodda biex jingħataw servizzi ta' 

stampar li jżidu l-valur kemm mill-aspett 

finanzjarju kif ukoll dak ambjentali. 



 

 

Billi l-valutazzjoni tal-ħtiġijiet normalment issir qabel jinbeda l-proċess ta' akkwist, inti jaf 

ma jkollokx l-informazzjoni kollha meħtieġa biex tivvaluta l-impatt ambjentali tal-kuntratt. 

Biex tagħti ħarsa ġenerali lejn l-impatt ambjentali tul il-ħajja assoċjat ma' prodott jew servizz 

partikolari, ta' spiss huwa xieraq li tikkonsulta l-kriterji għall-APE rilevanti (ara t-

Taqsima 3.5) fi stadju bikri. Konsultazzjoni tas-suq li saret qabel l-akkwist tista' tgħin ukoll 

fl-identifikazzjoni ta' soluzzjonijiet potenzjali biex jitnaqqas l-impatt ambjentali tal-oġġetti 

jew is-servizzi li nkisbu (ara t-taqsima 2.4).  

 

3.1.3 L-identifikazzjoni tal-impatti ambjentali ewlenin 

Kull kuntratt individwali ser ikollu sett differenti ta' impatti ambjentali potenzjali li għandu 

jiġi kkunsidrat. Madankollu, kuntratti ta' provvista, ta' servizz u ta' xogħlijiet ġeneralment ser 

jinvolvu kunsiderazzjonijiet xi ftit differenti: 

Kuntratti ta' provvista: 

 L-impatt ambjentali ta' materjali użati għall-produzzjoni tal-prodott (eż. il-materja 

prima ġejja minn sorsi rinnovabbli)?  

 L-impatt tal-proċessi ta' produzzjoni 

użati 

 Il-konsum tal-enerġija u tal-ilma tal-

prodott matul l-użu 

 Durabbiltà/tul tal-ħajja tal-prodott 

 Opportunitajiet għar-riċiklaġġ/użu mill-

ġdid tal-prodott fit-tmiem il-ħajja 

 L-ippakkjar u t-trasportazzjoni tal-

prodott 

 

Kuntratti ta' servizzi: 

 L-għarfien espert tekniku u l-kwalifiki 

tal-persunal biex iwettaq il-kuntratt 

b'mod li jiffavorixxi l-ambjent 

 Il-prodotti/materjali użati fit-twettiq tas-

servizz 

 Proċeduri ta' ġestjoni implimentati biex 

jitnaqqas l-impatt ambjentali tas-servizz 

 L-enerġija u l-ilma kkunsmati, u l-iskart 

iġġenerat fit-twettiq tas-servizz 

 

Kuntratti ta' xogħlijiet: 

 Minbarra l-kunsiderazzjonijiet kollha 

t'hawn fuq, il-kuntratti ta' xogħlijiet jista' 

jkollhom 

impatti ambjentali sinifikanti eż. fir-rigward tal-użu tal-art jew l-ippjanar tat-traffiku 

 Għal ċerti proġetti, ikollha ssir Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali formali – u r-

riżultati għandhom jinfurmaw l-akkwist tiegħek. 

 Għal gwida ulterjuri speċifika dwar kuntratti ta' bini ara l-Kapitlu 7 

 

Evita l-"greenwash" 
Għadd dejjem ikbar ta' kumpaniji qegħdin 

jikkummerċjalizzaw ruħhom bħala 

"ekoloġiċi" jew "sostenibbli", u mhux 

dejjem ikollhom l-evidenza biex jippruvaw 

il-pretensjonijiet tagħhom. 

 

Pereżempju, fornituri jistgħu jippretendu 

livell esaġerat ta' effiċjenza fl-enerġija, jew 

jistgħu jiffokaw fuq impatt ambjentali 

relattivament ċkejken huma u juru li huma 

"ekoloġiċi". Għal din ir-raġuni huwa 

importanti li: 

 

• Tiffamiljarizza ruħek mal-impatti 

ambjentali tax-xiri maħsub tiegħek, qabel 

toħroġ is-sejħa għall-offerti tiegħek 

 

• L-ispeċifikazzjoni teknika tiegħek tkun 

ibbażata fuq valutazzjoni tal-impatt 

ambjentali tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott 

(eż. minn tikketta ambjentali ta' parti terza) 

• Titlob għal prova xierqa mill-fornitur 

għall-prestazzjoni ambjentali li jagħmlu 

talba għaliha (ara t-Taqsima 3.6) 



 

 

Mod tajjeb ta' kif wieħed jagħti ħarsa ġenerali 

lejn l-impatti ambjentali ta' kuntratt partikolari 

huwa li jikkonsulta l-kriterji rilevanti tal-UE 

għall-APE u r-Rapporti ta' Sfond Tekniku, li 

jispjegaw l-impatti ewlenin u kif dawn jistgħu 

jiġu indirizzati fix-xiri.   

 

3.1.4 L-għażla ta' titlu ekoloġiku għall-

kuntratt 

Titlu b'referenza ekoloġika jgħin lill-offerenti 

jidentifikaw malajr x'inhu mitlub, u jwassal il-

messaġġ li l-prestazzjoni ambjentali tal-prodott 

jew tas-servizz hija parti importanti mill-

kuntratt. L-użu ta' titlu ambjentali jwassal 

messaġġ mhux biss lill-fornituri potenzjali, iżda 

wkoll lill-komunità lokali u lil awtoritajiet 

kontraenti oħra. 

 

Ladarba tkun ivvalutajt il-bżonnijiet reali 

tiegħek, tkun wettaqt kwalunkwe konsultazzjoni 

tas-suq meħtieġa, u tkun għażilt titlu xieraq 

għall-kuntratt tiegħek, inti tkun lest biex 

tiżviluppa speċifikazzjoni tar-rekwiżiti tiegħek. 

 

 

3.2 L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi dwar l-ambjent 
3.2.1 Speċifikazzjonijiet tekniċi 

Wara li tkun fissirt is-suġġett tal-kuntatt, inti jkollok tesprimi dan fl-ispeċifikazzjonijiet 

tekniċi li huma inklużi fid-dokumenti tal-akkwist. Qisek bħal meta taqleb abbozz fi tpinġija. 

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom żewġ funzjonijiet.  

 

 Jiddeskrivu l-kuntratt lis-suq, b'mod li l-kumpaniji jkunu jistgħu jiddeċiedu huwiex fl-

interess tagħhom jew le. B'dan il-mod, jgħinu jiddeterminaw il-livell tal-

kompetizzjoni x'inhu. 

 

 Jipprovdu rekwiżiti li jistgħu jitkejlu, li l-offerti jistgħu jiġi vvalutati kontrihom. 

Jikkostitwixxu kriterji ta' konformità minima. Jekk ma jkunux ċari u korretti, 

jispiċċaw iwasslu għal sejħiet għall-offerti mhux xierqa. Is-sejħiet għall-offerti li ma 

jikkonformawx mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jiġu rrifjutati – sakemm ma 

jkollokx varjanti awtorizzati speċifiċi.  

 

Titoli ekoloġiċi fil-kuntratti madwar 

l-Ewropa 

Fis-sejħiet għall-offerti qegħdin 

jintużaw titoli dejjem aktar ekoloġiċi 

biex jintbagħat sinjal li fil-kuntratt ikun 

qed jitqies l-impatt ambjentali. Dawn li 

ġejjin huma eżempji ta' dan:  

    

 Provvista ta' dawl pubbliku 

effiċjenti fl-enerġija f'Co. Kerry (il-

Kunsill tal-Kontea ta' Kerry, l-

Irlanda) 

 Xogħlijiet interni ta' rfinar, billi 

jintużaw materjali u prodotti ta' 

kostruzzjoni favur l-ambjent (l-

Università ta' Malta) 

 Kuntratt ta' servizz għall-iffrankar 

tal-enerġija fi 12-il skola (Ministeru 

tal-Edukazzjoni Katalan, Spanja) 

 Provvista ta' karti ekoloġiċi u 

rriċiklati (SCR Piemonte, l-Italja) 



 

 

 

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jridu 

jirrelataw mal-karatteristiċi tax-xogħol 

partikolari, mal-provvista jew mas-servizz 

li qiegħed jinxtara – u mhux mal-

kapaċitajiet jew il-kwalitajiet ġenerali tal-

operatur
36

.  

Huwa importanti wkoll li jkunu ċari, li 

jinftiehmu mill-operaturi kollha bl-istess 

mod, u li tkun kapaċi tivverifika l-

konformità magħhom meta tasal biex 

tivvaluta s-sejħiet għall-offerti (ara t-

Taqsima 3.6). L-obbligu tat-trasparenza 

jimplika li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 

għandhom ikunu indikati biċ-ċar fid-

dokumenti tal-akkwist infushom
37

. 

 

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jistgħu jiġu 

fformulati b'referenza għal standards 

Ewropej, internazzjonali jew nazzjonali, 

u/jew f'termini ta' prestazzjoni jew 

funzjonalità
38

.   Dawn jistgħu jirreferu 

wkoll għal kriterji xierqa ddefiniti fit-

tikketti
39

.   Id-direttivi dwar l-akkwist pubbliku jippermettulek tifformula speċifikazzjonijiet 

tekniċi f'termini ta' livelli ta' prestazzjoni ambjentali u klimatiċi ta' prodott, servizz jew 

xogħol
40

.   Pereżempju, tista' tirrikjedi li kompjuter ma jikkonsmax aktar minn ċertu ammont 

ta' enerġija fis-siegħa; jew li vettura ma temettix aktar minn ċerta kwantità ta' sustanzi li 

jniġġsu. Tista' tispeċifika wkoll il-proċessi jew il-metodi ta' produzzjoni għal prodott, servizz 

jew xogħol – din il-possibbiltà hija diskussa fit-Taqsima 3.3 hawn taħt.  

 

3.2.2 Standards u sistemi oħrajn ta' referenza teknika 

L-istandards jiżvolġu rwol ewlieni fl-influwenza tad-disinn ta' prodotti u proċessi, u ħafna 

standards jinkludu karatteristiċi ambjentali, bħall-użu tal-materjal, id-durabbiltà jew il-

konsum tal-enerġija jew tal-ilma. Referenzi għal standards tekniċi li jinkludu tali karatteristiċi 

ambjentali jistgħu jsiru direttament fl-ispeċifikazzjoni tiegħek, li jgħinuk tiddefinixxi s-

suġġett b'mod ċar. Id-direttivi dwar l-akkwist pubbliku jirreferu għall-istandards Ewropej, 

internazzjonali jew nazzjonali u diversi sistemi oħrajn ta' referenza teknika bħala wieħed 

mill-mezzi li permezz tagħhom jistgħu jiġu ddefiniti l-ispeċifikazzjonijiet
41

.   Meta tiġi użata 

referenza għal standard, din għandha tiġi akkumpanjata mill-kliem "jew ekwivalenti."
42

  

 

                                                 
36

 L-Artikolu 42(1) u l-Anness VII tad-Direttiva 2014/24/UE;  l-Artikolu 60 u l-Anness VIII tad-Direttiva 

2014/25/UE 
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 Ara l-Kawża 225/98 Il-Kummissjoni vs Franza, il-punti 81-83, fejn instab li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 

ddefiniti biss b'referenza għal klassifikazzjonijiet stabbiliti fil-leġiżlazzjoni Franċiża kienu diskriminatorji 

indirettament. 
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 L-Artikolu 42(3) tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 60(3) tad-Direttiva 2014/25/UE 
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 L-Artikolu 43(1) tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 61(1) tad-Direttiva 2014/25/UE 
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 L-Anness VII tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Anness VIII tad-Direttiva 2014/25/UE 
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 L-Artikolu 42(3) tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 60(3) tad-Direttiva 2014/25/UE 
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  L-Artikolu 42(3) tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 60(3) tad-Direttiva 2014/25/UE 

Il-Lussemburgu jispeċifika 

prodotti ta' tindif sostenibbli  

 
Fl-2013, il-Belt tal-Lussemburgu fetħet 

sejħa għall-offerti miftuħa għall-

provvista ta' prodotti u ta' servizzi tat-

tindif. L-ispeċifikazzjoni teknika ġiet 

żviluppata fi stadju bikri flimkien mal-

Uffiċċju Lussemburgiż għall-Ħarsien 

Ambjentali. L-analiżi sabet li 15 % biss 

tal-prodotti użati preċedentement kienu 

ħielsa minn sustanzi perikolużi.   L-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi għas-sejħa 

għall-offerti l-ġdida inkludew lista ta' 

sustanzi pprojbiti mill-prodotti, u anki 

kriterji ta' għoti biex jitnaqqas l-użu ta' 

sustanzi oħrajn. Is-suq aġġusta malajr u 

erba' kumpaniji ppreżentaw l-offerti 

tagħhom. Permezz ta' dan l-approċċ il-

belt tal-Lussemburgu kienet kapaċi 

toħloq ambjent aktar b'saħħtu kemm 

għall-impjegati tagħha kif ukoll għaċ-

ċittadini. 



 

 

Dan ifisser li għandha tiġi aċċettata evidenza ta' konformità bi standard ekwivalenti. Tali 

evidenza tista' tkun fil-forma ta' rapport jew ċertifikat ta' test minn korp ta' valutazzjoni tal-

konformità. Offerent jista' jfittex ukoll li jibbaża ruħu fuq dossier tekniku tal-manifattur jekk 

isibha diffiċli jikseb evidenza ta' parti terza fil-perjodu stabbilit għal raġunijiet li mhumiex 

attribwibbli lilu. L-awtorità kontraenti għandha mbagħad tiddetermina jekk dan jistabbilixxix 

konformità
43

.   

 

3.2.3 L-ispeċifikazzjonijiet abbażi tal-

prestazzjoni jew tal-funzjonalità 

Id-Direttivi dwar l-akkwist pubbliku jippermettu 

b'mod espliċitu lill-awtoritajiet kontraenti 

japplikaw speċifikazzjonijiet ibbażati fuq il-

prestazzjoni jew fuq ir-rekwiżiti funzjonali
44

.   

Speċifikazzjoni bbażata fuq il-prestazzjoni jew 

dik funzjonali tiddeskrivi r-riżultat mixtieq, u 

anki liema riżultati jkunu mistennija 

(pereżempju, f'termini ta' kwalità, kwantità u 

affidabbiltà), inkluż kif dawn għandhom 

jitkejlu. Din ma tippreskrivix il-kontributi jew 

il-metodu ta' ħidma tal-offerent. L-offerent ikun 

liberu li jipproponi l-aktar soluzzjoni xierqa.  

 

Approċċ ibbażat fuq il-prestazzjoni normalment 

jagħti aktar lok għall-innovazzjoni u f'ċerti 

każijiet jasal jisfida s-suq biex jiġu żviluppati 

soluzzjonijiet tekniċi ġodda. Meta tiġi biex 

tistabbilixxi speċifikazzjonijiet ibbażati fuq il-

prestazzjoni, aħseb sew dwar kif ser tivvaluta u tqabbel l-offerti b'mod ġust u trasparenti. 

Tista' titlob lill-offerent jindika kif se jinkiseb ir-riżultat mixtieq, u kif se jintlaħaq il-livell ta' 

kwalità speċifikat fid-dokumenti tal-akkwist.   

 

Pereżempju, jekk tixtieq iżżomm bini ta' uffiċċji f'ċerta temperatura, tista' tagħmel dan billi 

tistabbilixxi speċifikazzjonijiet dettaljati ħafna għas-sistema tat-tisħin. Jew inkella, tista' 

tiddikjara li l-bini jrid ikollu temperatura ta' ġewwa kostanti ta' 18-20 °C, u tħalli f'idejn l-

offerenti biex joħorġu b'opzjonijiet differenti. L-offerenti jistgħu mbagħad jagħżlu sistemi 

innovattivi ta' tisħin u ta' ventilazzjoni li jnaqqsu d-dipendenza fuq il-fjuwils fossili. Inti tista' 

titlobhom jipprovdu dejta teknika biex jikkonfermaw il-fattibbiltà tal-metodi proposti 

tagħhom. Importanti wkoll li tqis kif tkun se tinkorpora t-termini preċiżi tal-offerta fil-

klawżoli kuntrattwali tiegħek. Gwida ulterjuri dwar dan is-suġġett qed tingħata fil-Kapitlu 6.  
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 L-Artikolu 42(5) tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 60(5) tad-Direttiva 2014/25/UE 
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 L-Artikolu 42(3) tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 60(3) tad-Direttiva 2014/25/UE 

L-għoti tal-effiċjenza enerġetika fl-

iskejjel ta' Malta  
F'Pembroke, Malta, il-korp nazzjonali 

responsabbli għall-iskejjel (Il-

Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada – l-

FTS) irrikjeda li bini ta' skola ġdid ikun 

awtosuffiċjenti f'termini ta' enerġija billi 

tiġi prodotta l-enerġija rinnovabbli fuq 

is-sit. L-offerenti setgħu wkoll 

jippreżentaw soluzzjonijiet differenti 

biex jilħqu din il-mira. Ċerti rekwiżiti 

minimi, pereżempju dwar l-effiċjenza fl-

enerġija u fl-ilma, ġew inklużi wkoll fl-

ispeċifikazzjoni. Matul l-istadju tal-

għoti, ingħataw punti addizzjonali fejn il 

prestazzjoni kienet saħansitra aħjar minn 

dak mitlub.. L-offerta rebbieħa installat 

pannelli tax-xemx u turbini eoliċi, li 

pproduċew total ta' 35 000 kWh matul l-

ewwel għaxar xhur tal-kuntratt. 



 

 

3.3 L-ispeċifikazzjoni tal-materjali u tal-metodi ta' produzzjoni 
Il-materjal li prodott ikun magħmul minnu, il-mod 

kif jiġi manifatturat, jew il-mod kif isir ċertu servizz 

jew xogħol huma lkoll fatturi li jistgħu jiffurmaw 

parti sinifikanti mill-impatt ambjentali ta' dak il-

prodott jew servizz. Skont id-direttivi dwar l-akkwist 

pubbliku, il-materjali u l-metodi ta' produzzjoni jew 

ta' provvista jaf jiġu kkunsidrati huma u jiġu definiti 

l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi – anke jekk dawn ma 

"jiffurmawx parti mis-sustanza tal-materjal" ta' dak li 

qiegħed jinxtara, pereżempju l-elettriku li jiġi prodott 

minn sorsi rinnovabbli jew l-ikel prodott minn 

agrikoltura organika
45

.  

 

Madankollu, billi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi kollha 

għandu jkollhom rabta mas-suġġett tal-kuntratt, inti 

tista' tinkludi biss dawk ir-rekwiżiti li huma marbuta 

mal-produzzjoni tal-oġġett, is-servizz jew ix-xogħol 

li qed jinxtrara, u mhux dawk li jirrelataw mal-

prattiki jew mal-politiki ġenerali tal-operatur. 

Bħalma hu l-każ għall-kriterji kollha, l-awtorità 

kontraenti għandha tiżgura li l-prinċipji tat-Trattat 

dwar in-nondiskriminazzjoni, it-trattament indaqs, it-

trasparenza u l-proporzjonalità, ikunu rrispettati fl-

ispeċifikazzjoni tal-materjali jew tal-metodi ta' 

produzzjoni. 

 

3.3.1 L-ispeċifikazzjoni tal-materjali 

Bħala awtorità kontraenti, għandek id-dritt li tinsisti 

li l-prodott li qiegħed tixtri jkun magħmul minn 

materjal speċifiku, jew li jkun fih ċertu perċentwal ta' 

kontenut riċiklat jew użat mill-ġdid. Tista' 

tistabbilixxi wkoll rekwiżiti dwar ir-restrizzjoni ta' 

sustanzi perikolużi fil-prodott. Bħala punt ta' tluq għandek tirreferi għal-leġiżlazzjoni li 

tillimita sustanzi perikolużi jew ta' ħsara, pereżempju d-Direttiva RoHS
46

 jew ir-Regolamenti 

REACH u CLP.
47
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 L-Artikolu 42(1) tad-Direttiva 2014/24/UE u l-Artikolu 60(1) tad-Direttiva 2014/25/UE 
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  Id-Direttiva 2011/65/UE dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u 

elettroniku (ir-RoHS) 
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 Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-

reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (ir-REACH) u r-

Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-

klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet. 

Ix-xiri ta' Karta Riċiklata 100 % 

fil-Bulgarija 

Il-Ministeru Bulgaru għall-Ambjent 

u l-Ilma għażel li jispeċifika fibra 

rriċiklata 100 % meta jordna karti 

għall-użu fl-uffiċċju tiegħu.  Analiżi 

tas-suq qabel l-akkwist uriet li l-bidla 

lejn il-karta li tħares aktar l-ambjent 

tista' ssir mingħajr żieda fil-prezz. 

Wara l-akkwist b'suċċess tal-

Ministeru, il-Korp Ċentrali Bulgaru 

għall-Akkwisti kkonkluda wkoll 

ftehim qafas għall-provvista ta' karta 

riċiklata 100 % għal għadd ta' 

awtoritajiet pubbliċi. 

Belt Ungeriża tagħżel sustanzi 

kimiċi inqas ta' ħsara 

Il-belt Ungeriża ta' Miskolc rali tixtri 

alternattivi ekoloġiċi għal għadd ta' 

bżonnijiet tagħha. Pereżempju, għat-

tidwib tal-ġlata tat-toroq fix-xitwa, 

il-belt qalbet mill-klorur tas-sodju 

għall-aċetat tal-kalċju u tal-manjeżju 

(CMA), sustanza inqas korrużiva li 

ma żżidx il-livelli tas-sodju fl-ilma 

tax-xorb. Dawn ir-rekwiżiti huma 

integrati fl-ispeċifikazzjonijiet 

tekniċi tad-dokumenti tas-sejħa 

għall-offerti tal-belt.  



 

 

 

Approċċi tipiċi tal-APE jinkludu r-restrizzjoni ta' 

sustanzi perikolużi fi prodotti tat-tindif u fit-tessuti, 

jew jirrikjedu operaturi biex juru li l-injam inġab 

b'mod sostenibbli. Biex tiżgura li jiġi rrispettat il-

prinċipju tat-Trattat tan-nondiskriminazzjoni, tali 

restrizzjonijiet għandhom jiġu bbażati fuq 

valutazzjoni oġġettiva tar-riskji. It-tikketti u l-

kriterji tal-APE huma punt ta' referenza siewi, billi 

huma bbażati fuq tagħrif xjentifiku u fuq 

valutazzjoni tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-materjali u s-

sustanzi li jinsabu fil-prodotti u s-servizzi koperti. 

 

3.3.2 Il-proċessi ta' produzzjoni u l-metodi 

Id-Direttivi dwar l-akkwist pubbliku jippermettulek 

tinkludi rekwiżiti dwar il-proċessi u l-metodi ta' 

produzzjoni jew ta' provvista fl-ispeċifikazzjonijiet 

tekniċi għal kuntratti ta' provvista, servizz u 

xogħlijiet. Madankollu, mhuwiex permess li tisħaq 

fuq proċess ta' produzzjoni li jkun proprjetarju, jew 

inkella li jkun disponibbli biss għal fornitur wieħed 

– jew għal fornituri ta' pajjiż jew reġjun wieħed – 

sakemm tali referenza ma tkunx iġġustifikata miċ-

ċirkostanzi eċċezzjonali tal-kuntratt u ma tkunx 

akkumpanjata mill-kliem "jew ekwivalenti."  

Il-prinċipju tal-proporzjonalità huwa ta' importanza 

partikolari – kif tista' tiżgura li 

r-rekwiżiti li tistabbilixxi fir-rigward tal-proċessi ta' 

produzzjoni huma xierqa biex tikseb l-objettivi 

ambjentali li qiegħed tipprova tippromwovi? 

Analiżi bil-galbu taċ-ċiklu tal-ħajja tal-oġġetti, tas-

servizzi jew tax-xogħlijiet li qiegħed takkwista 

għandha tgħinek tasal għal speċifikazzjonijiet 

xierqa għall-proċessi u l-metodi ta' produzzjoni. Il-

valutazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja (LCA) tagħti lok 

għall-analiżi, min-nieqa sal-qabar, tal-impatt 

ambjentali tal-prodotti. Tinkludi, għaldaqstant, l-

estrazzjoni u r-raffinar tal-materja prima, il-manifatturar, u stadji oħrajn tal-produzzjoni, sal-

fażi tal-użu u l-fażi tar-rimi tal-iskart. 

 

It-twettiq ta' LCA għal kuntratt individwali jitlob sforz addizzjonali konsiderevoli. 

Ġeneralment, il-kriterji li fuqhom jissejsu t-tikketti tat-Tip 1 (ara t-taqsima 3.5.1) jirrikorru 

għal LCA għall-gruppi ta' prodotti u ta' servizzi koperti, u jistgħu jgħinu fl-identifikazzjoni ta' 

kriterji applikabbli għall-proċessi u l-metodi ta' produzzjoni. Il-kriterji tal-APE tal-UE jqisu 

dawn is-sejbiet, u jispeċifikaw metodi rilevanti ta' produzzjoni għal ċerti gruppi ta' prodotti u 

servizzi, inklużi l-elettriku, it-tessuti u l-ikel. 

 

 

 

 

Il-Kummissjoni Ewropea tistabbilixxi 

mira għolja għall-fornituri tal-għamara 
Fis-sejħiet tagħha għall-offerti, il-

Kummissjoni Ewropea tinkludi għadd ta' 

rekwiżiti ambjentali għall-provvista tal-

għamara, li jindirizzaw iċ-ċiklu kollu tal-

ħajja. L-offerenti għandhom jintrabtu li 

jikkonformaw ma' kriterji ta' sostenibbiltà 

għal kull stadju fiċ-ċiklu tal-ħajja tal-

għamara. Il-kriterji jinkludu: 

- id-dikjarazzjoni dwar l-oriġini tal-injam; 

- mill-inqas 50 % ta' kontenut sostenibbli 

ċċertifikat fl-injam;  

- it-traċċabbiltà ta' injam iċċertifikat u mhux 

iċċertifikat użat;  

- l-użu limitat ta' sustanzi perikolużi; 

- l-aħjar tekniki disponibbli fit-trattament tal-

wiċċ tal-għamara;  

- is-sistemi ta' trattament effettiv għall-iskart 

fl-arja u fl-ilma fil-manifattura tal-ġilda;  

tnaqqis tal-emissjonijiet tal-komposti organiċi 

volatili (VOC) u tal-formaldeid (≤ ½ E1).  

 

Kriterji oħrajn taċ-ċiklu tal-ħajja jirrelataw 

mal-materjali ta' ppakkjar, l-ottimizzazzjoni 

fir-rigward tal-konġestjoni matul it-trasport u 

l-ħżin, u l-użu ta' trasport integrat – bit-triq u 

bil-ferrovija. Avviżi ta' struzzjoni dwar il-

manutenzjoni u l-immaniġġar tal-prodott 

meta jispiċċa l-użu tiegħu għandhom 

jakkumpanjaw kull komponent tal-għamara. 

L-oġġetti li jiżnu aktar minn 50 gramma jiġu 

separati u l-partijiet tal-plastik jiġu mmarkati. 

L-għamarauwa li jiġu rkuprati, u l-ġbir u l-

irkupru ta' għamara użata. 



 

 

3.4 L-użu tal-varjanti 
Il-varjanti huma mezz kif iddaħħal aktar flessibbiltà fl-ispeċifikazzjoni tiegħek, li jistgħu 

jwasslu biex l-offerenti jipproponu soluzzjoni aktar favur l-ambjent. L-approċċ bil-varjanti 

jfisser li inti tippermetti lill-offerenti jressqu soluzzjoni alternattiva li tilħaq ċerti rekwiżiti 

minimi li tkun identifikajt, iżda li jaf ma tilħaqx l-ispeċifikazzjoni sħiħa. Pereżempju, inti 

tista' tispeċifika vetturi bi fjuwil konvenzjonali (petrol jew diżil) iżda bħala varjant 

tippermetti vetturi bi fjuwil alternattiv, vetturi elettriċi jew ibridi. Kemm l-offerti bil-varjanti 

u dawk mingħajrhom imbagħad jiġu vvalutati abbażi tal-istess sett ta' kriterji tal-għoti, sabiex 

tiġi identifikata l-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża (MEAT). 

 

Dan jista' jkun approċċ siewi jekk ma tkunx ċert rigward il-kost jew impatti oħrajn tal-prodott 

jew is-servizz alternattiv – pereżempju: l-introduzzjoni ta' standards ta' iżolament ikbar 

f'kuntratt ta' xogħlijiet ta' bini jtawlu d-data ta' tlestija? Tista' tippermetti wkoll li l-offerenti 

jippreżentaw aktar minn offerta waħda: soluzzjoni standard u soluzzjoni b'varjanti. 

Ovvjament irid ikun hemm ukoll rabta bejn il-varjanti u s-suġġett tal-kuntratt, jiġifieri dawn 

ma jistgħux jikkonċernaw kwistjonijiet li mhumiex relatati max-xiri li tixtieq tagħmel.  

 

Biex taċċetta varjanti fi proċedura ta' akkwist pubbliku, hemm bżonn li:
48

 

 

 fl-avviż tal-kuntratt tindika li se jiġu aċċettati varjanti; 

 

 tispeċifika r-rekwiżiti minimi li jridu jissodisfaw il-varjanti; u 

 

 tidentifika kwalunkwe rekwiżit speċifiku għall-preżentazzjoni tal-varjanti fl-offerti 

(pereżempju varjant jista' jiġi ppreżentat biss flimkien ma' offerta mingħajr varjanti) 

 

3.5 L-użu tal-kriterji tal-APE u l-ekotikketti 
Kif inhu spjegat fit-Taqsima 1.4, it-tikketti u s-settijiet ta' kriterji tal-UE u dawk nazzjonali 

għall-APE huma sorsi siewja ta' tagħrif meta tiġi biex tiżviluppa r-rekwiżiti ta' sejħa għall-

offerti tiegħek. Il-kriterji tal-UE għall-APE huma maħsuba biex jiddaħħlu direttament fid-

dokumenti tas-sejħiet għall-offerti, u jinkludu tagħrif dwar il-metodi ta' verifikar. Il-

maġġoranza tal-kriterji huma disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. It-tikketti jistgħu 

jintużaw b'żewġ modi differenti fil-kuntest tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi:
49

 

 

 Biex jgħinuk tfassal l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tiegħek bl-għan li tiddefinixxi l-

karatteristiċi tal-oġġetti jew is-servizzi li qiegħed tixtri 

 

 Biex tivverifika l-konformità ma' dawn ir-rekwiżiti, billi taċċetta t-tikketta bħala mezz 

ta' prova tal-konformità mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 

 

Billi jipprovdu mezz ta' verifikar minn parti terza, it-tikketti jistgħu jgħinuk tiffranka l-ħin 

waqt li jiġi żgurat li standards ambjentali għoljin qegħdin jiġu applikati fl-akkwist pubbliku.  
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 L-Artikolu 45 tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 64 tad-Direttiva 2014/25/UE 
49

 L-użu potenzjali tat-tikketti fil-valutazzjoni tal-kriterji tal-għoti jiġi ttrattat fil-Kapitlu 5. 



 

 

3.5.1 Il-kundizzjonijiet għall-użu tat-tikketti 

It-tikketti ta' parti terza jistgħu jintużaw b'diversi modi skont id-Direttivi tal-2014, u f'ċerti 

każijiet huwa possibbli li tirrikjedi tikketta bħala parti mill-ispeċifikazzjonijiet tekniċi. Biex 

tuża tikketta b'dan il-mod, huwa neċessarju li biex tikseb it-tikketta tħares lejn ir-rekwiżiti 

biex tikkonferma li: 

 

i. jikkonċernaw biss kriterji li huma 

marbuta mas-suġġett tal-kuntratt; 

ii. huma bbażati fuq kriteriji li jistgħu 

jiġu vverifikati oġġettivament u 

mingħajr diskriminazzjoni;  

iii. huma stabbiliti bl-użu ta' proċedura 

miftuħa u trasparenti li fiha jistgħu 

jipparteċipaw il-partijiet interessati 

rilevanti kollha, inklużi l-korpi 

pubbliċi, il-konsumaturi, l-imsieħba 

soċjali, il-manifatturi, id-distributuri u 

l-organizzazzjonijiet mhux 

governattivi; 

iv. dawn huma aċċessibbli għall-partijiet 

interessati kollha; 

v. dawn huma stabbiliti minn parti terza 

li fuqhom l-operatur ekonomiku li 

qiegħed japplika għat-tikketta ma 

jistax jeżerċita influwenza deċiżiva
50

. 

Il-maġġoranza tat-tikketti li jikkonformaw mal-klassifika tat-Tip I tal-ISO
51

 jissodisfaw dawn 

il-kundizzjonijiet, għalkemm dawn jista' jkun fihom ukoll kriterji li mhumiex speċifiċi għall-

prodott jew servizz li qiegħed jinxtara, bħal pereżempju rekwiżiti ġenerali dwar il-ġestjoni.   

Biex tiddetermina jekk dan huwiex il-każ inti għandek tirrevedi l-kriterji kollha li fuqhom 

hija msejsa t-tikketta qabel ma tagħmel referenza għaliha fid-dokumenti tiegħek - il-

maġġoranza huma disponibbli onlajn u mingħajr ħlas.  
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 L-Artikolu 43(1) tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 61(1) tad-Direttiva 2014/25/UE 
51

 ISO 14024:1999, Tikketti ambjentali u dikjarazzjonijiet ‒ Tikkettar ambjentali ta' Tip I – Prinċipji u proċeduri 

Belt Daniża tagħżel l-ekotikketti 

 
Il-Belt ta' Kolding, fid-Danimarka, 

tinkorpora b'suċċess il-kriterji tal-

Ekotikketta tal-UE, flimkien ma' 

ekotikketti oħra, fl-azzjonijiet kollha 

tagħha ta' akkwist pubbliku għal 

prodotti koperti mill-ekotikketti. Il-

kriterji applikabbli mill-ekotikketti 

jiddaħħlu direttament fl-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi u/jew fil-

kriterji tal-għoti. Huwa ddikjarat li 

kopja taċ-ċertifikat tal-ekotikketta 

titqies bħala verifika sħiħa li l-kriterji 

jintlaħqu, iżda li dokumentazzjoni 

alternattiva tintlaqa' wkoll. Offerti 

riċenti li jużaw kriterji ta' ekotikketti 

jinkludu prodotti għat-tindif, karta 

għall-ikkupjar, uniformi, servizzi ta' 

ħasil tal-ħwejjeġ (għad-deterġent użat), 

servizzi ta' stampar (għall-karta użata), 

karta iġjenika, u l-ġestjoni tal-flotot 

(għal-lubrikanti użati). 



 

 

Jekk inti kuntent li tikketta ma tissodisfax il-kundizzjonijiet t'hawn fuq, din tista' tiġi inkluża 

bħala parti mill-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tiegħek. Madankollu inti xorta għandek taċċetta 

tikketti oħrajn li għandhom rekwiżiti 

ekwivalenti, jiġifieri dawn juru li l-istess 

kriterji oġġettivi jiġu ssodisfati. Jekk 

offerent jista' juri li dawn ma setgħux 

jiksbu tikketta fil-limiti ta' żmien 

rilevanti
52

 għal raġunijiet li mhumiex 

attribwibbli lilu, allura għandek 

tikkunsidra evidenza alternattiva 

ppreżentata minnhom, bħal pereżempju 

dossier tekniku li juri li r-rekwiżiti tat-

tikketta huma ssodisfati.  

 

Jekk tikketta jkun fiha xi rekwiżiti li 

huma rilevanti għall-kuntratt tiegħek iżda 

oħrajn li mhumiex marbuta mas-suġġett, 

bħal dawk li jirrelataw mal-prattiki 

ġenerali dwar il-ġestjoni, b'hekk tista' 

tirreferi biss għall-kriterji speċifiċi tat-

tikketta li huma marbuta mas-suġġett u 

ma jeħtiġux it-tikketta nnifisha
53

. Fil-fatt 

tista' titqies bħala prattika tajba li dejjem 

tirreferi għall-kriterji li huma msejsa fuq 

tikketta, u b'hekk tiżgura li dawn huma kollha rilevanti u ser ikunu ċari għall-offerenti 

kollha
54

.  

 

3.6 Il-verifikar tal-konformità mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
 

Irrispettivament jekk tibbażax fuq standards tekniċi, tikketti, jew il-kriterji tal-UE jew 

nazzjonali għall-APE meta tkun qiegħed tiżviluppa l-ispeċifikazzjoni tiegħek, għandek tagħti 

attenzjoni speċjali għal kif ser tivverifika l-pretensjonijiet ta' konformità tal-offerenti. 

Għandek tistabbilixxi bil-quddiem, fid-dokumenti tal-offerti, it-tipi ta' evidenza tal-

konformità li jistgħu jitressqu mill-offerenti. Dan isir spiss permezz ta' lista indikattiva, u 

b'dikjarazzjoni li forom ekwivalenti oħra ta' evidenza jintlaqgħu wkoll. Ir-rekwiżiti 

ambjentali spiss ikunu kumplessi, u f'ċerti każijiet, il-verifikar tal-konformità tista' tirrikjedi 

għarfien tekniku espert. Madankollu, għal ħafna speċifikazzjonijiet ambjentali, hemm mezzi 

ta' kif tivverifika l-konformità, li ma jitolbux il-kontribut ta' esperti tekniċi.  
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 Sabiex timmassimizza l-opportunitajiet li l-operaturi jkunu jistgħu jakkwistaw tikketta meħtieġa dan għandu 

jiġi rreklamat fl-opportunità l-aktar bikrija - pereżempju, jekk Avviż ta' Informazzjoni minn Qabel (PIN) jiġi 

ppubblikat dan jista' jirreferi għat-tikketta/tikketti li ser tintuża/jintużaw. Barra minn hekk, l-intenzjoni li tuża 

tikketti tista' tiġi enfasizzata fuq il-profil tax-xerrej jew fuq is-sit web tal-awtorità kontraenti.  
53

 L-Artikolu 43(2) tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 61(2) tad-Direttiva 2014/25/UE 
54

 Fil-Kawża C-368/10 Il-Kumissjoni vs ir-Renju tan-Netherlands, il-Qorti tal-Ġustizzja dehret li hija tal-

opinjoni li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom dejjem jirreferu għall-kriterji li fuqhom hija msejsa tikketta 

minflok it-tikketta nnifisha biss, sakemm dawn il-kriterji mhumiex stabbiliti fil-leġiżlazzjoni (punti 67-70 tas-

sentenza).  Madankollu għandek tinnota li din is-sentenza ngħatat qabel ir-rekwiżiti l-ġodda, aktar stretti, għal 

tikketti introdotti skont id-Direttivi tal-2014.  

L-APE Ċek jinkludi prodotti bl-

ekotikketta 

  
Fir-Repubblika Ċeka l-ministeri 

nazzjonali huma meħtieġa li jinkludu 

kriterji ambjentali fis-sejħiet għall-

offerti. L-istess prattika ġiet 

irrakkomandata għal korpi statali 

oħrajn, u l-Ministeru tal-Ambjent huwa 

responsabbli għall-ġbir ta' dejta f'dan ir-

rigward. Ġew żviluppati approċċi 

speċifiċi għax-xiri ta' prodotti tal-IT u 

għamara.  L-aħħar ċifri juru li jintefqu 

madwar EUR 20 miljun fis-sena mill-

ministeri fuq prodotti b'ekotikketta, bl-

ikbar sehem ta' xiri bl-ekotikketti 

jinqasam bejn bojlers, tagħmir 

informatiku, karta u stationery tal-

kontabbiltà. 



 

 

Pereżempju: 

 

 Bħala punt ta' tluq, irreferi għal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti li magħha jridu 

jikkonformaw l-operaturi kollha tal-UE, bħad-Direttiva STEE
55

 jew ir-Regolament 

dwar l-Injam
56

. Evidenza tal-konformità ma' tali leġiżlazzjoni, jew mal-liġijiet ta' 

implimentazzjoni nazzjonali, normalment tkun disponibbli mingħand l-offerent, għax 

din hija kundizzjoni bażika għan-negozju fl-UE. 

 

 It-tikketti jistgħu jintużaw biex tiġi vverifikata l-konformità mar-rekwiżiti ambjentali 

addizzjonali bil-mod stabbilit hawn fuq. 

 

 Fejn xieraq, jaf ikun meħtieġ rapport jew ċertifikat ta' test minn korp ta' valutazzjoni 

tal-konformità, sakemm inti taċċetta ċertifikati minn korpi ta' valutazzjoni tal-

konformità ekwivalenti. Dan huwa mod wieħed biex tistabbilixxi li prodott jissodisfa 

livell partikolari ta' speċifikazzjoni jew prestazzjoni. Fir-rigward tat-tikketti, inti 

għandek tikkunsidra dossier tekniku jew forma oħra ta' prova jekk offerent ma 

għandux aċċess għal rapport jew ċertifikat ta' test fil-limiti ta' żmien rilevanti għal 

raġunijiet mhux attribwibbli lill-offerent
57

.  

 

 F'xi każijiet, awtodikjarazzjoni min-naħa tal-offerenti li jikkonformaw mar-rekwiżiti 

ambjentali jaf tkun meħtieġa li tiġi aċċettata minħabba l-impossibbiltà biex tiġi 

ppruvata l-konformità minn evidenza ta' parti terza oġġettiva matul proċedura ta' sejħa 

għall-offerti
58

. Fejn dan huwa permess, inti għandek tiżgura li tapplika l-prinċipji ta' 

trattament ugwali, trasparenza u proporzjonalità, fejn meħtieġ għandek tfittex 

kjarifika minn offerenti biex tiżgura li ma taċċettax jew tirrifjuta b'mod inġust sejħa 

għall-offerti.  

 

Fil-Kapitli 4 u 5 se ssib aktar tagħrif dwar il-verifikarfil-kuntest tal-għażla u l-kriterji tal-

għoti, abbażi ta' każistika rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja. 
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 Id-Direttiva 2012/19/UE dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (is-STEE)   
56

 Ir-Regolament (UE) Nru 995/2010 li jistabbilixxi l-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u prodotti 

tal-injam (ir-Regolament dwar l-Injam tal-UE) 
57

 L-Artikolu 44 tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 62 tad-Direttiva 2014/25/UE 
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 Pereżempju, fejn offerent ma setax jakkwista tikketta jew evidenza oħra fil-perjodu rilevanti minħabba fatturi 

mhux attribwibbli għalih.  



 

 

Kapitlu 4 ‒ L-ġħaz la u l-eskluz joni ta' 
min jitfa' offerta 

Sommarju 

 Huwa possibbli li teskludi kumpaniji li kisru l-liġi ambjentali jew għandhom difetti 

serji oħrajn fil-prestazzjoni ambjentali tagħhom, għalkemm dawn iridu xorta 

jingħataw ukoll l-opportunità biex "jirregolaw lilhom infushom" u fuq din il-bażi ma 

jistgħux jiġu esklużi għal aktar minn tliet snin. 

 

 L-esperjenza mgħoddija ta' kumpanija, u l-kwalifiki professjonali tal-persunal tagħha, 

jistgħu jiġu vvalutati bl-għan li jitqiesu l-kunsiderazzjonijiet ambjentali. Id-Direttivi 

tal-2014 jintroduċu wkoll possibbiltà ġdida biex jitolbu evidenza tal-miżuri ta' 

ġestjoni tal-katina tal-provvista, li l-kumpaniji jistgħu japplikaw u li jistgħu jkunu 

rilevanti għall-APE.  

 

 Sabiex tivverifika jekk il-kumpaniji jistgħux iwettqu l-miżuri ta' ġestjoni 

ambjentali assoċjati ma' kuntratt, l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jitolbuhom biex 

juru l-kapaċità teknika tagħhom għal dak l-għan. Sistemi għall-ġestjoni ambjentali 

bħall-EMAS jew ISO 14001 jistgħu jservu bħala mezzi (mhux esklussivi) ta' 

prova għal dik il-kapaċità teknika.  

 

4.1 Introduzzjoni 

Il-kriterji ta' għażla jiffukaw fuq il-kapaċità ta' operatur ekonomiku li jwettaq il-kuntratt li 

qiegħed iressaq sejħa għall-offerti għalih. Meta jkunu qegħdin jivvalutaw il-kapaċità tal-

kandidati li jwettqu kuntratt, l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jikkunsidraw l-esperjenza u l-

kompetenzi speċifiċi relatati mal-aspetti ambjentali li huma rilevanti għas-suġġett tal-kuntratt. 

Dawn jistgħu jitolbu għall-evidenza fir-rigward tal-kapaċità ta' operaturi biex japplikaw 

miżuri ta' ġestjoni ambjentali u tal-katina tal-provvista meta jkun qiegħed isir il-kuntratt. 

Dawn jistgħu wkoll jeskludu wkoll lill-operaturi li jkunu kisru l-liġi ambjentali.  

 

4.2 Il-kriterji tal-esklużjoni 

Il-kriterji ta' esklużjoni jittrattaw ċirkustanzi li fihom jista' jinstab operatur, u li normalment 

ikollhom il-konsegwenza li l-awtoritajiet kontraenti ma jidħlux f'negozju miegħu. Il-każijiet 

fejn awtorità kontraenti tista' teskludi lil operatur huma elenkati bis-sħiħ fid-Direttivi dwar l-

akkwist pubbliku. F'ċerti każijiet kriminali serji, l-esklużjoni hija obbligatorja
59

.  

 

Minn perspettiva tal-APE, l-aktar kriterji rilevanti ta' esklużjoni huma: 
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 Pereżempju, jekk il-kumpanija jew rappreżentant tagħha jkunu nstabu ħatja ta' parteċipazzjoni 

f'organizzazzjoni kriminali, korruzzjoni, reati terroristiċi, tħaddim tat-tfal, traffikar tal-bnedmin, frodi jew ħasil 

tal-flus (l-Artikolu 57(1) tad-Direttiva 2014/24/UE) 



 

 

 Nuqqas ta' konformità mal-liġijiet nazzjonali, tal-UE jew internazzjonali applikabbli
60

  

 Imġiba professjonali ħażina serja li trendi l-integrità dubjuża
61

  

 Nuqqasijiet sinifikanti/persistenti fil-prestazzjoni ta' rekwiżit sostantiv skont il-

kuntratt preċedenti li wasslu għat-terminazzjoni jew sanzjonijiet komparabbli
62

 

 Rappreżentazzjoni ħażina ta' wieħed minn dawn t'hawn fuq jew l-inkapaċità li 

tippreżenta dokumenti ta' sostenn
63

 

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jeskludu operatur fejn huma jistgħu juru, bi kwalunkwe mezz 

xieraq, li huwa kiser l-obbligi ambjentali applikabbli skont id-dritt tal-Unjoni jew il-liġi 

nazzjonali. Id-Direttivi tal-2014 jippermettu wkoll esklużjoni minħabba raġunijiet ta' ksur ta' 

lista limitata ta' konvenzjonijiet ambjentali internazzjonali, jiġifieri: 

 Il-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar is-saff tal-ożonu 

 Il-Konvenzjoni ta' Basilea dwar skart perikoluż 

 Il-Konvenzjoni ta' Stokkolma dwar pollutanti organiċi persistenti 

 Il-Konvenzjoni PIC (kimiċi/pestiċidi perikolużi)
64

 

Uħud mill-Istati Membri jistgħu jagħżlu li 

jagħmlu esklużjoni għal nuqqas ta' konformità 

mal-liġijiet obbligatorji. Ksur ta' liġi ambjentali 

jista' jintuża wkoll bħala raġuni għar-rifjut ta' 

għoti ta' kuntratt lil operatur, għar-rifjut ta' 

sejħa għall-offerti baxxa anormali, jew għall-

ħtieġa ta' sostituzzjoni ta' subkuntrattur – 

dawn il-possibbiltajiet huma diskussi fil-

Kapitli 5 u 6.   

Il-kriterji ta' esklużjoni t'hawn fuq huma soġġetti 

għal perjodu ta' esklużjoni massima ta' tliet snin 

mid-data tal-avveniment rilevanti, sakemm ma 

jiġix preskritt perjodu iqsar fil-liġi nazzjonali 

jew jiġi preskritt perjodu itwal f'sentenza kontra l-operatur
65

. Dawn huma soġġetti wkoll 

għall-kapaċità tal-operaturi biex "jirregolaw lilhom infushom" - jiġifieri biex juru l-

affidabbiltà tagħhom minkejja l-eżistenza ta' waħda mir-raġunijiet ta' esklużjoni. Sabiex 

jagħmel dan, l-operatur għandu juri li huwa: 
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 L-Artikolu 57(4)(a) tad-Direttiva 2014/24/UE 
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 L-Artikolu 57(4)(c) tad-Direttiva 2014/24/UE 
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 L-Artikolu 57(4)(g) tad-Direttiva 2014/24/UE 
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 L-Artikolu 57(4)(h) tad-Direttiva 2014/24/UE 
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 L-Anness X tad-Direttiva 2014/24/UE 
65

 L-Artikolu 57(7) tad-Direttiva 2014/24/UE 

Esklużjoni mis-sejħiet għall-offerti 

minħabba ksur tal-liġi ambjentali  
Jekk operatur kiser il-liġijiet ambjentali 

applikabbli, awtorità kontraenti tista' 

tfittex li teskludih minn proċedura ta' 

sejħa għall-offerti.  Pereżempju, 

kumpanija għar-rimi tal-iskart li ramiet 

l-iskart b'mod illegali tista' tiġi eskluża 

minn sejħa għall-offerti għas-servizzi ta' 

ġbir tal-iskart.  L-awtorità kontraenti 

tista' turi tali ksur bi kwalunkwe mezz 

xieraq ‒ madankollu l-operatur għandu 

jingħata l-opportunità wkoll biex juri li 

huwa ssodisfa r-rekwiżiti ta' 

awtoregolazzjoni stabbiliti fid-Direttivi.  



 

 

 ħallas jew jintrabat li jħallas il-kumpens fir-rigward ta' kwalunkwe ħsara li saret mir-

reat kriminali jew mill-imġiba ħażina; 

 iċċara l-fatti u ċ-ċirkostanzi b'mod komprensiv billi kkollabora b'mod attiv mal-

awtoritajiet ta' investigazzjoni; u  

 ħa miżuri konkreti, tekniċi, organizzattivi u tal-persunal li huma xierqa biex 

jipprevjenu reati kriminali jew imġiba ħażina ulterjuri
66

. 

Huwa f'idejn l-awtorità kontraenti biex tivvaluta l-miżuri meħuda u biex tiddetermina jekk 

dawn humiex suffiċjenti biex jippermettu lill-operatur jipparteċipa fil-proċedura, billi jiġu 

pprovduti raġunijiet lill-operatur jekk dawn jiġu esklużi. 

   

4.3 Il-kriterji tal-għażla 

Il-kriterji ta' għażla jivvalutaw l-adagwatezza ta' operatur ekonomiku biex iwettaq kuntratt. Fi 

proċeduri f'żewġ stadji, dawn jiffurmaw parti minn espressjoni inizjali ta' stadju ta' interess, u 

jistgħu jintużaw ukoll biex in-numru ta' kandidati mistiedna għas-sejħa għall-offerti 

jintgħażlu minn lista mqassra jew jitnaqqsu. Fi proċedura miftuħa dawn jistgħu jiġu vvalutati 

fuq bażi ta' suċċess/falliment, jew qabel jew wara l-evalwazzjoni tas-sejħiet għall-offerti. Id-

Direttivi dwar l-akkwist pubbliku jipprovdu lista eżawrjenti tal-kriterji li jistgħu jiġu applikati 

biex jintgħażlu l-operaturi, u t-tipi ta' evidenza li jistgħu jintalbu minnhom
67

. 

L-aktar kriterji ta' għażla rilevanti għal skopijiet tal-APE jirrelataw mal-kapaċità teknika u 

professjonali: 

 Riżorsi umani u tekniċi 

 Esperjenza u referenzi 

 Kwalifiki edukattivi u professjonali tal-persunal (jekk mhux evalwati bħala kriterju ta' 

għoti)
68

 

 Sistemi u skemi ta' ġestjoni ambjentali (eż. EMAS, ISO 14001) 

 Sistemi ta' ġestjoni tal-katina tal-provvista u dawk ta' traċċar 

 Kampjuni ta' prodotti 

 Ċertifikati ta' valutazzjoni ta' konformità 
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 L-Artikolu 57(6) tad-Direttiva 2014/24/UE. 
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 L-Artikolu 58(1) u 60(1) tad-Direttiva 2014/24/UE. Skont l-Artikoli 78 u 80 tad-Direttiva 2014/25/UE, l-

entitajiet kontraenti jistgħu japplikaw l-istess kriterji ta' esklużjoni u ta' selezzjoni u regoli u kriterji oġġettivi 

oħrajn li saru disponibbli għall-operaturi ekonomiċi interessati.  
68

 L-Anness XII, Parti II (f) tad-Direttiva 2014/24/UE jispeċifika li l-evidenza ta' kwalifiki edukattivi u 

professjonali jistgħu jiġu evalwati biss fl-istadju ta' għażla jekk dawn ma jiġux evalwati bħala kriterji ta' għoti.  



 

 

Kull wieħed minn dawn jista' jgħin biex jiġi stabbilit jekk operatur għandux kapaċità xierqa 

biex iwettaq l-aspetti ambjentali ta' kuntratt, kif deskritt hawn taħt.  

 

Rekwiżit prevalenti fir-rigward tal-kriterji ta' 

għażla kollha huwa li dawn għandhom jirrelataw 

u jkunu proporzjonati għas-suġġett tal-kuntratt. 

Dan ifisser li inti għandek tadatta l-approċċ 

tiegħek għar-rekwiżiti speċifiċi tal-kuntratt, 

inkluż il-valur tiegħu u l-livell ta' riskju 

ambjentali involut. Pereżempju, il-firxa ta' 

kriterji ta' għażla ambjentali applikati għal 

kuntratt ta' xogħlijiet normalment tkun ikbar 

milli għal kuntratt ta' provvista sempliċi, 

sakemm il-provvisti ma jippreżentawx riskju 

ambjentali partikolari, eż. sustanzi kimiċi jew 

fjuwil li għandhom jinħażnu b'mod sigur. 

 

4.3.1 Il-kapaċità teknika ambjentali 

It-twassil tar-rekwiżiti tal-APE jista' jkun kumpless - kemm jekk dawn jirrelataw mad-disinn 

u l-kostruzzjoni ta' bini effiċjenti fl-enerġija jew mal-provvista ta' servizz ta' stampar li 

jnaqqas l-iskart. Sabiex tikkonferma li operaturi għandhom l-kapaċità biex iwasslu tali 

rekwiżiti, jagħmel sens li tagħmel mistoqsijiet dwar l-esperjenza preċedenti u r-riżorsi umani 

u tekniċi tagħhom.  

 

Il-kapaċità teknika ambjentali tista' tinkludi l-kompetenza teknika fl-imminimizzar tal-

ħolqien tal-iskart, fil-prevenzjoni tat-tixrid/tnixxija tas-sustanzi li jniġġsu, fit-tnaqqis tal-

konsum tal-fjuwil, jew fl-imminimizzar tat-tfixkil tal-ħabitats naturali. F'termini prattiċi, din 

ġeneralment tikkonċerna kwistjonijiet bħal dawn ta' hawn taħt. 

 

 Il-kumpanija għandha esperjenza preċedenti fit-twettiq ta' kuntratti b'mod sostenibbli? 

 

 Il-kumpanija timpjega jew għandha aċċess għal persunal bil-kwalifiki edukattivi u 

professjonali u bl-esperjenza meħtieġa biex jittrattaw l-elementi ambjentali tal-

kuntratt? 

 

 Il-kumpanija għandha tagħmir tekniku meħtieġ jew faċilitajiet għall-ħarsien tal-

ambjent, jew aċċess għal tali tagħmir jew faċilitajiet? 

 

 Il-kumpanija għandha l-mezzi biex tiżgura l-kwalità tal-aspetti ambjentali tal-kuntratt 

(eż. l-aċċess għal korpi tekniċi u miżuri rilevanti)? 

Kriterji ekoloġiċi għas-servizzi ta' 

manutenzjoni tal-bini fi Spanja 
Il-Kunsill Provinċjali ta' Gipuzkoa ta 

kuntratt ta' manutenzjoni għal żewġ 

binjiet, bil-kuntratt definit biex jinkludi 

s-sostenibbiltà ambjentali tas-servizzi li 

qegħdin jiġu pprovduti. Il-kriterji tal-

għażla inkludew rekwiżit għall-offerenti 

biex jaħtru inġinier jew perit bi grad 

tekniku għall-koordinazzjoni tas-

servizzi ta' manutenzjoni. Din il-persuna 

għandha t-taħriġ, l-għarfien u l-

esperjenza xierqa fi kwistjonijiet 

ambjentali assoċjati mal-manutenzjoni, 

inklużi l-effiċjenza fl-enerġija u l-

ġestjoni tal-iskart. 



 

 

 

Strument siewi għall-integrazzjoni tal-kriterji 

ambjentali huwa r-rekords tal-kuntratti mwettqa. 

Tista' tuża dan il-kriterju biex titlob mill-

kumpaniji esperjenza mgħoddija fit-twettiq ta' 

kuntratti b'rekwiżiti ambjentali simili u (għal 

kuntratti ta' xogħlijiet biss) ċertifikati ta' 

eżekuzzjoni u riżultat sodisfaċenti. F'dan il-każ, 

għandek tiżgura li tistabbilixxi biċ-ċar x'tip ta' 

informazzjoni titqies rilevanti, u kif din ser tiġi 

evalwata. Id-Direttivi jistabbilixxu perjodu 

massimu ta' "analiżi" (look-back) ta' ħames snin 

għal kuntratti ta' xogħlijiet u tliet snin għall-

provvisti jew servizzi, sakemm ma jkunx hemm 

bżonn perjodu itwal biex jiġu żgurati livelli 

xierqa ta' kompetizzjoni
69

. 

 

Il-kwalifiki edukattivi u professjonali tal-

persunal u l-esperjenza tagħhom jistgħu jkunu rilevanti wkoll għall-APE. Pereżempju, jekk 

inti qiegħed tixtri servizzi tat-trasport tat-triq, jaf tkun trid tivverifika li x-xufiera ġew 

imħarrġa f'sewqan ekoloġiku biex jitnaqqas il-konsum tal-fjuwil u jitnaqqsu l-emissjonijiet. 

Persunal li jaħdem fuq kuntratt ta' forniment tal-ikel jeħtieġ li jkollu kwalifiki relatati mat-

trattament korrett tal-ikel, kemm biex tiġi żgurata s-sigurtà kif ukoll tiġi limitata l-ħela tal-

ikel. Madankollu żomm f'moħħok li jista' jagħmel aktar sens li tivvaluta wħud mill-aspetti 

ambjentali bħala parti mill-kriterji ta' għoti tiegħek, f'liema każ dawn ma għandhomx 

jiffurmaw parti mill-kriterji ta' għażla
70

. Fl-istadju tal-għoti, inti għandek flessibbiltà ikbar 

dwar kif tiddefinixxi l-kriterji u t-tipi ta' evidenza li titlob (ara l-Kapitlu 5).  

 

4.3.2 Sistemi ta' ġestjoni ambjentali 

Kwalunkwe organizzazzjoni (pubblika jew privata) li tixtieq ittejjeb il-prestazzjoni 

ambjentali ġenerali tagħha tista' tiddeċiedi li tmexxi sistema ta' ġestjoni ambjentali. Is-sistemi 

ta' ġestjoni ambjentali huma għodda marbuta mal-organizzazzjoni, li għandhom l-għan li 

jtejbu l-prestazzjoni ambjentali ġenerali tal-organizzazzjoni kontraenti. Permezz tagħhom, l-

organizzazzjonijiet ikollhom stampa ċara tal-impatti ambjentali tagħhom, u jgħinuhom fl-

immirar ta' dawk li huma sinifikanti u fil-ġestjoni tajba tagħhom, fis-sens li jtejbu 

kontinwament il-prestazzjoni ambjentali tagħhom. Oqsma rilevanti fejn jista' jsir titjib jistgħu 

jkunu l-użu tar-riżorsi naturali, bħall-ilma u l-enerġija; it-taħriġ tal-impjegati; l-użu ta' metodi 

ta' produzzjoni favur l-ambjent, u x-xiri ta' materjali tal-uffiċċju aktar ekoloġiku.   
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 L-Anness XII, Parti II(a) tad-Direttiva 2014/24/UE 
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 L-Anness XII, Parti II(f) tad-Direttiva 2014/24/UE 

L-iżgurar tal-kompetenza 

professjonali tal-kumpaniji li 

jneħħu l-asbestos  
L-iżolazzjoni tal-asbestos għadna 

nsibuha f'ħafna bini mal-Ewropa kollha. 

Fejn isir xogħol ta' manutenzjoni fuq 

dan il-bini, huwa importanti li 

kuntratturi kkwalifikati jneħħu l-

asbestos b'mod sigur. Biex jagħtu prova 

tal-kompetenza, ċerti Stati Membri 

komplew bl-iskema ta' liċenzji għall-

kuntratturi li jispeċjalizzaw f'tali xogħol. 

Ir-rekwiżit, fil-kriterji tal-għażla, li l-

kuntratturi jkollhom il-ħiliet meħtieġa 

għal tali xogħol, kif evidenzjat mil-

liċenzja maħruġa mill-awtorità xierqa 

jew forma ta' prova ekwivalenti, huwa 

importanti biex jitnaqqsu kemm jista' 

jkun ir-riskji tas-saħħa, tas-sikurezza u 

tal-ambjent marbuta ma' tali xogħol.  



 

 

Organizzazzjoni li tmexxi sistema ta' ġestjoni ambjentali tista' titlob ċertifikazzjoni fil-qafas 

ta' waħda miż-żewġ sistemi ewlenin ta' ġestjoni ambjentali użati fl-UE: l-"Iskema ta' 

Mmaniġġjar u Awditjar Ekoloġiċi" (EMAS),
71

 jew l-istandard Ewropew/internazzjonali dwar 

is-sistemi ta' ġestjoni ambjentali (EN/ ISO 14001)
72

. L-iskema tal-EMAS hija primarjament 

użata minn organizzazzjonijiet b'sit fl-UE jew fiż-Żona Ekonomika Ewropea, għalkemm tista' 

tintuża wkoll minn organizzazzjonijiet u siti li jinsabu xi mkien ieħor (iżda li dejjem jiġu 

vverifikati taħt il-kontroll ta Korp ta' Akkreditazzjoni Ewropew). L-iskema tal-ISO hija 

miftuħa għal organizzazzjonijiet minn madwar id-dinja kollha.  

 

Fid-dinja, hawn madwar 250 000 organizzazzjoni b'ċertifikat ISO 14001, u aktar minn 4 000 

organizzazzjoni u 7 500 sit irreġistrati taħt l-EMAS. Iċ-ċertifikazzjoni tal-EMAS tinkorpora 

r-rekwiżiti tal-EN/ ISO 14001, u tinkludi elementi addizzjonali bħal pereżempju l-konformità 

vverifikata mal-leġiżlazzjoni ambjentali, impenn għal titjib kontinwu tal-prestazzjoni 

ambjentali, involviment tal-impjegati, u komunikazzjoni obbligatorja mal-pubbliku tal-

prestazzjoni annwali (dikjarazzjoni ambjentali) validati minn korp ta' verifika. Dan l-element 

tal-aħħar jiddifferenzja b'mod qawwi l-EMAS minn sistemi oħrajn peress li dan jipprovdi 

analiżi pubblika u trasparenti tal-prestazzjoni ambjentali tal-organizzazzjoni rreġistrata.  

 

Skont id-Direttivi tal-2014, l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jirrikjedu evidenza tas-sistema ta' 

ġestjoni ambjentali li operatur għandu fis-seħħ għal kwalunkwe kuntratt, sakemm dan ikun 

proporzjonat u relatat mas-suġġett
73

. Iċ-ċertifikati ekwivalenti għandhom jiġu aċċettati, u fir-

rigward ta' tikketti u rapporti ta' testijiet għandhom jiġu kkunsidrati forom oħrajn ta' evidenza 

(bħal pereżempju sistema interna) fejn operatur ma jkollux aċċess għal ċertifikazzjoni ta' parti 

terza jew ma jkunx jista' jiksibha fil-limiti ta' żmien rilevanti minħabba raġunijiet li mhumiex 

attribwibbli lilu (ara t-taqsima 3.5.1).  

 

L-użu ta' sistema ta' ġestjoni ambjentali (EMS) mhuwiex limitat għall-għoti ta' prova tal-

kapaċità teknika għat-twettiq ta' miżuri ta' ġestjoni ambjentali. Jekk awtorità kontraenti 

tistabbilixxi kriterji tal-għażla oħrajn marbuta mal-ambjent kif imsemmi fit-Taqsima 4.3.1 

(pereżempju rekwiżiti dwar tagħmir jew taħriġ tekniku), l-EMS tista' sservi, jekk ikollha l-

informazzjoni rilevanti dwar ir-rekwiżiti partikolari, bħala evidenza tal-kapaċità. 
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 Ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema 

Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (l-EMAS) 
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 ISO 14001:2004(en) Sistemi ta' ġestjoni ambjentali - rekwiżiti bi gwida għall-użu. Dan l-istandard qiegħed 

jiġi rrivedut b'verżjoni ġdida li hija mistennija li tiġi adottata sal-aħħar tal-2015.  
73

 L-Artikolu 62(2) tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 81(2) tad-Direttiva 2014/25/UE 



 

 

Mill-ġdid, huwa importanti li tħares lejn l-

elementi reali ta' kapaċità teknika koperti mill-

EMS, li huma rilevanti għas-suġġett tal-kuntratt, 

u mhux biss il-preżenza ta' ċertifikazzjoni 

mingħand parti terza
74

.   Wieħed għandu jżomm 

f'moħħu l-prinċipju tal-proporzjonalità meta jiġi 

biex jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-miżuri ta' 

ġestjoni ambjentali li għandhom jiġu applikati - 

kuntratt ta' valur baxx u b'impatt baxx jista' ma 

jkunx każ xieraq għal tali rekwiżiti. 

 

4.3.3Miżuri ta' ġestjoni tal-katina tal-provvista 

Ħafna impatti ambjentali jinħolqu mhux fil-konsenja ta' prodott jew servizz finali iżda aktar 

qabel tul il-katina tal-provvista. Pereżempju, ġeneralment tagħmir tal-IT għandu komponenti 

li joriġinaw minn ħafna partijiet madwar id-dinja, inklużi metalli u sustanzi oħrajn li joħolqu 

riskju kbir ta' ħsara ambjentali fl-estrazzjoni u l-ipproċessar tagħhom. Kuntrattur tal-

kostruzzjoni jista' jaħdem ma' ħafna kumpaniji iżgħar, li kull waħda minnhom trid 

timplimenta prattiki sostenibbli fuq proġett ta' xogħlijiet.  

 

Għal dawn it-tipi ta' kuntratti, għall-awtoritajiet kontraenti jagħmel sens li jmorru lil hinn 

mill-kuntrattur primarju jew tal-ewwel livell biex jiżguraw li r-rekwiżiti ambjentali jiġu 

ssodisfati. Mod partikolari biex isir dan huwa li jiġu inklużi klawżoli speċifiċi tal-kuntratt li 

jirrelataw mas-subkuntratturi. Dan l-approċċ huwa diskuss fil-Kapitlu 6.  
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 Fil-Kawża T-331/06 Evropaїki Dynamiki vs L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (punt 76), il-Qorti sabet li l-

preżenza ta' verifika mingħand parti terza tista' tkun il-bażi biex jingħataw aktar marki fl-ivverifikar tal-kwalità 

tal-EMS ta' kumpanija. Ara l-Kapitlu 5 ta' dan il-każ għal aktar tagħrif. 

 

L-Awtorità tat-Toroq tal-Litwanja 

(LRA) tfittex kapaċità ambjentali 
Fis-sejħiet għall-offerti għal kuntratti ta' 

kostruzzjoni tat-toroq jew tal-awtostradi, 

l-LRA titlob evidenza tal-kapaċità ta' 

applikazzjoni tal-miżuri ta' ġestjoni 

ambjentali. Dan jiġi vverifikat bħala 

parti mill-kriterji ta' kapaċità teknika, u 

huma aċċettati l-EMAS, ISO 14001, jew 

ċertifikazzjoni jew evidenza 

ekwivalenti.  



 

 

Fl-istadju tal-għażla, l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jitolbu l-informazzjoni li ġejja: 

 indikazzjoni tas-sehem tal-kuntratt li l-

operatur ekonomiku beħsiebu 

possibbilment li jagħtih bħala 

subkuntratt; u 

 indikazzjoni ta' sistemi ta' ġestjoni u ta' 

traċċar tal-katina tal-provvista li l-

operatur ekonomiku ser ikun jista' 

japplika meta jwettaq il-kuntratt
75

. 

 

Dawn iż-żewġ indikazzjonijiet jistgħu jgħinu 

biex jistabbilixxu kif l-impatti ambjentali ser 

jiġu ġestiti fil-kuntest ta' kuntratt partikolari, u 

biex jintgħażlu operaturi b'sistemi b'saħħithom 

fis-seħħ.  

 

4.3.4 Kampjuni tal-prodotti, kontrolli u 

valutazzjoni tal-konformità 

Jekk kuntratt jinkludi l-provvista ta' prodotti jew 

materjali, fl-istadju tal-għażla jista' jintalab 

kampjun (jew deskrizzjoni jew ritratt). Jistgħu 

jintalbu wkoll ċertifikati ta' konformità jew ta' 

kwalità
76

. Dawn jistgħu jkunu utli fil-verifikarli 

l-prodotti jissodisfaw kwalunkwe rekwiżit 

ambjentali speċifiku għall-akkwist, pereżempju f'termini ta' durabbiltà jew konsum tal-

enerġija.  

 

Opzjoni oħra disponibbli għall-awtoritajiet kontraenti hija li jsir kontroll fuq il-kapaċitajiet ta' 

produzzjoni tal-fornituri jew fuq il-kapaċità teknika tal-fornituri tas-servizz, kif ukoll fuq il-

faċilitajiet ta' riċerka u l-miżuri ta' kontroll tal-kwalità tagħhom
77

. Dan jista' jsir jekk il-

prodotti jew is-servizzi li għandhom jiġu pprovduti jkunu kumplessi jew, eċċezzjonalment, 

huma meħtieġa għal skop speċjali. Il-kontrolli jistgħu jsiru jew mill-awtorità kontraenti 

nnifisha jew minn korp kompetenti fil-pajjiż fejn huwa stabbilit l-operatur.  

 

4.4 L-evidenza tal-konformità  

Filwaqt li d-Direttivi tal-2014 jipprovdu lista estiża ta' kwistjonijiet li jistgħu jiġu eżaminati 

fl-istadju tal-għażla, dawn ipoġġu wkoll limitazzjonijiet fuq it-tip ta' evidenza li tista' tintalab 

fl-istadji preliminari ta' proċedura. B'mod partikolari, l-awtoritajiet kontraenti huma meħtieġa 

jaċċettaw id-Dokument Ewropew Uniku għall-Akkwist (ESPD) bħala evidenza preliminarja 
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 L-Anness XII, Parti II (d) u (j) 
76

 L-Anness XII, Parti II (k) 
77

 L-Anness XII, Parti II (e)  

L-involviment tal-fornituri għal 

APE effettiv fl-Italja 
Fl-2013 il-Belt ta' Turin introduċiet 

miżuri u kriterji fil-kuntratt ta' forniment 

tal-ikel tal-iskejjel tagħha li kellu l-għan 

li jnaqqas il-marka ta' karbonju 

assoċjata. Il-fornituri ntalbu jipprovdu 

dejta li tidentifika l-partijiet tal-katina 

tal-provvista bl-ikbar potenzjal ta' 

ffrankar ta' CO2. Pereżempju, it-trasport 

urban ammonta għal 1 % biss tal-marka 

tal-karbonju totali għal ħames prodotti 

tal-ikel li huma l-aktar ikkunsmati. Il-

proċessi tal-produzzjoni ammontaw għal 

madwar 75 % u 95 % tal-marka tal-

karbonju totali, u dan jiżvela l-

importanza tal-prattiki agrikoli meta jiġu 

implimentati miżuri effettivi tal-APE 

għall-provvista ta' servizzi tal-ikel u ta' 

forniment tal-ikel.  

 
"Konna sorpriżi bir-riżultati tal-monitoraġġ, 

u għalhekk dan juri l-valur tal-involviment 

mal-katina tal-provvista". Elena 

Deambrogio, Uffiċjal tal-Politika, Belt ta' 

Turin 



 

 

ta' konformità mal-kriterji ta' esklużjoni u għażla (http://ec.europa.eu/growth/espd)
78

 Din hija 

formola ta' awtodikjarazzjoni aġġornata li teżisti f'format elettroniku standard, u tippermetti 

lill-operaturi biex jikkonfermaw il-konformità tagħhom mar-raġunijiet ta' esklużjoni u għażla. 

Dan ukoll jew fih link għall-bażi(jiet) ta' dejta fejn jistgħu jinkisbu d-dokumenti ta' prova, jew 

jikkonferma li l-operatur ser ikun jista' jipprovdi dawn id-dokumenti fuq talba u mingħajr 

dewmien.  

 

L-idea tal-ESPD bħala awtodikjarazzjoni tal-eliġibbiltà huwa li dan inaqqas il-piż ta' 

sottomissjoni u l-kontroll tal-evidenzi għal kull proċedura. L-awtoritajiet kontraenti xorta 

waħda jistgħu jitolbu d-dokumenti oriġinali meta jkun meħtieġ sabiex tiġi żgurata t-twettiq 

xieraq ta' proċedura, sakemm dawn mhumiex diġà f'pussess ta' dawk id-dokumenti
79

. E-

Certis (http://ec.europa.eu/growth/ecertis) huwa servizz onlajn, li jgħin lill-awtoritajiet 

kontraenti u lill-operaturi jidentifikaw ċertifikati differenti li ta' spiss jintalbu bħala evidenza 

ta' eliġibbiltà fil-proċeduri ta' akkwist madwar l-UE, it-Turkija, l-Iżlanda, il-Liechtenstein u 

n-Norveġja.  

 

4.5 L-evalwazzjoni tar-raggruppamenti 
Meta tiġi evalwata l-kapaċità teknika tal-

operaturi, kunsiderazzjoni oħra hija li dawn 

għandhom ikunu jistgħu jibbażaw ruħhom fuq 

il-kapaċità ta' entitajiet oħrajn. Dan ifisser 

pereżempju jekk żewġ kumpaniji jew aktar 

jixtiequ japplikaw flimkien għal kuntratt - 

irrispettivament jekk iffurmawx konsorzju 

formali jew għandhomx xi rabtiet ġuridiċi - 

inti għandek tikkunsidra l-kapaċità kkombinata 

tagħhom. Dan huwa soġġett għall-kapaċità tal-

operatur biex juri li huwa ser ikollu għad-

dispożizzjoni tiegħu r-riżorsi tal-entità l-oħra 

għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt, pereżempju billi 

jsir impenn iffirmat għal dan l-effett. Fejn id-dipendenza tkun fuq il-kapaċità ta' entità oħra 

(inkluża dik ewlenija jew sussidjarja), din għandha turi wkoll konformità mal-kriterji ta' 

esklużjoni u ma' kwalunkwe kriterju ta' għażla ieħor rilevanti applikat għall-kuntratt
80

. 
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 L-Artikolu 59 tad-Direttiva 2014/24/UE 
79

 L-Artikolu 59(4) u (5) tad-Direttiva 2014/24/UE 
80

 L-Artikolu 63(1) tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 79 tad-Direttiva 2014/25/UE 

Raggruppamenti u kuntratti 

ekoloġiċi 

Il-kumpaniji li jagħmlu offerti għall-

kuntratti pubbliċi jistgħu jiddeċiedu li 

jinvolvu għarfien espert speċjalizzat 

biex jindirizzaw rekwiżiti ekoloġiċi. 

Pereżempju, kumpanija ta' ġestjoni tal-

faċilitajiet tista' taħdem ma' konsulent 

ambjentali biex il-bini jiġi ġestit b'mod 

aktar sostenibbli. F'dan il-każ, il-

kapaċità teknika u l-esperjenza taż-

żewġ kumpaniji għandhom jiġu 

evalwati fl-istadju tal-għażla.  

http://ec.europa.eu/growth/espd
http://ec.europa.eu/growth/ecertis


 

 

Kapitlu 5 ‒ L-ġħoti ta' kuntratt 

Sommarju 
 Huwa possibbli li tapplika kriterji tal-għoti ambjentali, sakemm dawn il-kriterji: 

 ikunu marbuta mas-suġġett tal-kuntratt; 

 ma jagħtux lill-awtorità kontraenti libertà tal-għażla mingħajr restrizzjonijiet; 

 jiżguraw il-possibbiltà ta' kompetizzjoni effettiva;  

 jissemmew b'mod espliċitu fl-avviż tal-kuntratt u fid-dokumenti tas-sejħa għall-

offerti, flimkien mal-piż tagħhom u kull subkriterju applikabbli; u 

 jikkonformaw mal-prinċipji tat-Trattat.  

 

 Tista' talloka punti tul l-istadju tal-għoti sabiex tirrikonoxxi l-prestazzjoni ambjentali lil 

hinn mir-rekwiżiti minimi stabbiliti fl-ispeċifikazzjonijiet. Ma hemmx massimu stabbilit fuq 

il-piż li tagħti lill-kriterji ambjentali. 

 

 L-adottar ta' approċċ tal-ikkostjar tul iċ-ċiklu tal-ħajja jikxef il-kostijiet reali ta' kuntratt. 

Jekk fl-evalwazzjoni tiegħek tqis il-kostijiet tal-konsum tal-enerġija u tal-ilma, il-kostijiet ta' 

manutenzjoni u dawk tar-rimi tal-iskart jistgħu jindikaw li l-għażla ekoloġika hija wkoll l-

irħas għażla tul iċ-ċiklu sħiħ tal-ħajja. 

 

 Tikketti u forom oħrajn ta' evidenza ta' parti terza jistgħu jgħinuk tivvaluta kemm topera 

tajjeb sejħa għall-offerti skont il-kriterji tal-għoti li għażilt, u biex tivverifika l-

pretensjonijiet tal-offerenti.   

 

5.1 Ir-regoli ġenerali għall-għoti ta' kuntratt 

5.1.1 Il-kriterji tal-għoti ta' kuntratt 

Fl-istadju tal-għoti, l-awtorità kontraenti tevalwa l-kwalità tal-offerti u tqabbel il-kostijiet. 

Meta tevalwa l-kwalità tas-sejħa għall-offerti, inti tuża kriterji tal-għoti predeterminati, 

ippubblikati bil-quddiem, sabiex tiddeċiedi liema hi l-aqwa sejħa għall-offerti. Skont id-

Direttivi dwar l-akkwist pubbliku tal-2014, il-kuntratti kollha għandhom jingħataw fuq il-bażi 

tal-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża (MEAT). Għadd ta' approċċi differenti huma 

possibbli skont din l-intestatura ġenerali, li wħud minnhom jistgħu jitqiesu partikolarment 

xierqa għall-APE.  

 

Fi kwalunkwe proċedura l-kost jew il-prezz ser jiffurmaw parti mill-valutazzjoni,
81

 u jistgħu 

jiġu kkalkulati fuq il-bażi ta' kostijiet taċ-ċiklu tal-ħajja kif diskuss hawn taħt. Lil hinn mill-

kostijiet, firxa wiesgħa ta' fatturi jistgħu jinfluwenzaw il-valur ta' sejħa għall-offerti mill-

perspettiva tal-awtorità kontraenti, u din tinkludi aspetti ambjentali.  
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 L-Artikolu 67(2) tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 82(2) tad-Direttiva 2014/25/UE 



 

 

Mhuwiex neċessarju li kull kriterju tal-għoti individwali jagħti vantaġġ ekonomiku lill-

awtorità kontraenti
82

.   Madankollu huwa neċessarju li l-kriterji tal-għoti (kif ukoll il-kriterji 

tal-għażla, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-klawżoli ta' eżekuzzjoni ta' kuntratt) ikunu 

marbuta mas-suġġett tal-kuntratt.  Id-Direttivi tal-2014 jipprovdu li l-kriterji tal-għoti 

għandhom jitqiesu li huma marbuta mas-suġġett tal-kuntratt fejn huma relatati max-

xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi li 

għandhom jingħataw taħt dak il-kuntratt fi 

kwalunkwe aspett u fi kwalunkwe stadju taċ-

ċiklu tal-ħajja tagħhom, inklużi l-fatturi involuti 

fi:  

(a) il-proċess speċifiku ta' produzzjoni, għoti jew 

kummerċ ta' dawk ix-xogħlijiet, provvisti jew 

servizzi; jew  

 

(b) proċess speċifiku għal stadju ieħor taċ-ċiklu 

tal-ħajja tagħhom
83

.  

 

Dawn il-fatturi ma għandhomx bżonn jiffurmaw 

parti mis-"sustanza tal-materjal" ta' dak li qiegħed 

jinxtara, jiġifieri dawn ma għandhomx bżonn 

ikunu viżibbli jew perċepiti fil-prodott jew 

servizz finali. Dan ifisser li, fir-rigward tal-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-kriterji tal-għoti jistgħu jirrelataw mal-kunsiderazzjonijiet ta' 

sostenibbiltà bħall-produzzjoni rinnovabbli jew organika, jew mal-emissjonijiet ta' gass 

b'effett ta' serra assoċjati ma' prodott jew servizz partikolari.  

 

Id-differenza ewlenija bejn l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji tal-għoti hija li filwaqt li 

tal-ewwel jiġu vvalutati fuq il-bażi tas-suċċess/falliment tagħhom, il-kriterji tal-għoti huma 

ppeżati u jingħataw punteġġ biex b'hekk dawk is-sejħiet għall-offerti li joffru prestazzjoni 

ambjentali aħjar jistgħu jingħataw aktar marki.  

 

Huwa f'idejn kull awtorità kontraenti li tiddetermina liema kriterji tal-għoti għandha tapplika, 

u liema piż għandha tassenja lil kull wieħed minnhom. F'dan il-kapitlu jiġu enfasizzati wħud 

mill-kunsiderazzjonijiet ewlenin dwar x'tip ta' kriterji tal-għoti ambjentali wieħed għandu 

japplika, u kif għandu jiġi ddeterminat l-ippeżar xieraq.  
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Ara l-Kawża C-513/99 Concordia Bus Finland Oy Ab vs Helsingin kaupunki, punt 55 (il-każ tal-Concordia 

Bus) 
83

 L-Artikolu 67(3) tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 82(3) tad-Direttiva 2014/25/UE 

Il-preżenza jew nuqqas ta' rabta  
F'każ dwar ix-xiri ta' servizzi tat-trasport 

ta' karozzi tal-linja (il-każ tal-Concordia 

Bus), il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li 

kriterji tal-għoti marbuta mal-livell ta' 

emissjonijiet tal-ossidu tan-nitroġenu, u 

mal-livell ta' storbju ta' karozzi tal-linja 

għall-użu fit-trasport muniċipali, laħqu 

r-rekwiżit li jkunu marbuta mas-suġġett 

tal-kuntratt.
 1
   

 

Fil-każ EVN Wienstrom, kriterju tal-

għoti li jirrelata mal-ammont ta' elettriku 

prodott minn sorsi rinnovabbli li kien 

jaqbeż il-konsum mistenni tal-awtorità 

kontraenti, ġie ddikjarat inaċċettabbli, 

billi ma kienx marbut mas-suġġett tal-

kuntratt. 
1
F'dak il-każ, l-awtorità 

kontraenti ma setgħetx lanqas tivverifika 

l-kriterju b'mod effettiv.  



 

 

5.1.2 Il-formulazzjoni u r-reklamar tal-kriterji tal-għoti 

Id-direttivi dwar l-akkwist pubbliku jistabbilixxu wħud mir-regoli l-bażiċi dwar it-trasparenza 

fil-kriterji tal-għoti. Dawn jirriflettu l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, inklużi l-każijiet 

enfasizzati hawn taħt li kkonċernaw il-kriterji tal-għoti ambjentali. 

 

1. Il-kriterji tal-għoti ma għandhomx jagħtu libertà tal-għażla mingħajr restrizzjonijiet 

Il-kriterji tal-għoti qatt ma għandhom jagħtu lill-awtoritajiet kontraenti libertà tal-għażla 

mingħajr restrizzjonijiet
84

.   Dan ifisser li l-kriterji għandhom jipprovdu bażi oġġettiva biex 

jiddistingwu bejn is-sejħiet għall-offerti, u li għandhom ikunu adegwatament speċifiċi. Fi 

kliem il-Qorti, il-kriterji tal-għoti għandhom ikunu miktuba b'tali mod li jippermetti li jiġu 

interpretati bl-istess mod minn "offerenti raġonevolment infurmati u normalment diliġenti"
85

.  

 

Element ieħor tar-rekwiżit tal-oġġettività għall-kriterji tal-għoti jikkonċerna l-verifikabbiltà. 

Jekk il-kriterji tal-għoti jkunu marbuta ma' fatturi li ma jistgħux jiġu vverifikati mill-awtorità 

kontraenti, ikun diffiċli li jintwera li ġew applikati b'mod oġġettiv. Dan ifisser li inti għandek 

tikkunsidra minn qabel x'mezzi ta' prova l-offerenti jistgħu joffru skont kull kriterju tal-għoti 

u kif inti ser tevalwa dan
86

. 

 

Fil-każ tal-Concordia Bus, qabel l-evalwazzjoni tas-sejħiet għall-offerti, il-Komunità ta' 

Ħelsinki kienet speċifikat u ppubblikat sistema għall-għoti ta' punti addizzjonali għal ċerti 

livelli aktar baxxi ta' storbju u ta' emissjonijiet tal-ossidu tan-nitroġenu
87

.   Din is-sistema 

tqieset bħala adegwatament speċifika u oġġettiva mill-Qorti tal-Ġustizzja. 
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 Ara l-Kawża 31/87 Gebroeders Beentjes BV vs L-Istat tan-Netherlands, punt 26; il-Kawża C-513/99 

Concordia Bus, punt 69 
85

 Il-Kawża C-19/2000 SIAC Construction Ltd vs Kunsill tal-Kontea tal-Kontea ta' Mayo, punt 42 
86

 Id-Direttivi tal-2014 jiddikjaraw li "F'każ ta' dubju, l-awtoritajiet kontraenti għandhom jivverifikaw b'mod 

effettiv il-preċiżjoni tal-informazzjoni u l-prova pprovduti mill-offerenti." (l-Artikolu 67(4) tad-

Direttiva 2014/24/UE; L-Artikolu 82(4) tad-Direttiva 2014/25/UE) Dan jissuġġerixxi li mhuwiex neċessarju li 

tivverifika dejjem il-pretensjonijiet tal-offerenti, għalkemm għall-APE dan jista' jiġi kkunsidrat li huwa 

partikolarment importanti biex jiġi evitat il-"greenwash" u jiġi żgurat li l-livelli mwiegħda ta' prestazzjoni 

ambjentali jintlaħqu tabilħaqq.  
87

 F'dan il-każ ingħataw punti addizzjonali (fost l-oħrajn) għall-użu ta' karozzi tal-linja b'emissjonijiet ta' ossidu 

tan-nitroġenu taħt l-4 g/kWh (+ 2.5 punti għal kull karozza tal-linja) jew taħt iż-2 g/kWh (+ 3.5 punti għal kull 

karozza tal-linja), u b'livelli ta' storbju estern taħt is-77 dB (+1 punt għal kull karozza tal-linja). 



 

 

2. Il-kriterji tal-għoti għandhom jiżguraw il-possibbiltà ta' kompetizzjoni effettiva 

Il-kriterji tal-għoti ambjentali ma għandhomx jiġu fformulati b'mod li artifiċjalment jeskludu 

s-suq. Billi wieħed mill-oġġettivi tal-kriterji tal-għoti huwa li jħeġġu lis-suq jiżviluppa u 

jwassal soluzzjonijiet preferibbilment ambjentali, għandu jkun possibbli wkoll għal operaturi 

differenti biex jiksbu marki taħt tali kriterji. Mod tajjeb biex tiżgura dan huwa li tiddiskuti l-

kriterji tal-għoti ambjentali ma' offerenti potenzjali fil-kuntest ta' konsultazzjoni tas-suq qabel 

l-akkwist, kif inhuwa deskritt fil-Kapitlu 2.  

 

3. Il-kriterji tal-għoti għandhom jiġu 

rreklamati minn qabel 

Id-direttivi dwar l-akkwist pubbliku jirrikjedu 

li l-kriterji tal-għoti u l-ippeżar tagħhom jiġu 

stipulati jew fl-avviż tal-kuntratt, jew fid-

dokumenti dwar l-akkwist pubbliku
89

. Il-

każistika għenet tistabbilixxi l-livell ta' dettall 

meħtieġ għar-reklamar tal-kriterji tal-għoti. 

Għandek tindika fl-avviż jew fid-

dokumentazzjoni: 

 il-kriterji li ser tapplika biex tidentifika 

l-aktar offerta ekonomikament 

vantaġġuża; 

 

 l-ippeżar relattiv li ser tapplika lill-

kriterji, jew bħala numri preċiżi jew 

medda b'firxa massima xierqa
90

; u 

 

 kwalunkwe subkriterju li ser tapplika u, fil-maġġoranza tal-każijiet, l-ippeżar tiegħu
91

. 
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 Fatt minnhom, f'dan il-każ, kien li min ressaq l-ilment ingħata lott differenti, li għalih kien japplika l-istess 

rekwiżit ta' vetturi li jaħdmu bil-gass naturali.  
89

 L-Anness 5, Parti C (18) tad-Direttiva 2014/24/UE 
90

 L-Artikolu 67(5) tad-Direttiva 2014/24/UE; L-Artikolu 82(5) tad-Direttiva 2014/25/UE. Hemm żewġ 

eċċezzjonijiet għal dan ir-rekwiżit: i) fejn il-kuntratt jingħata fuq il-bażi tal-prezz waħdu jew ii) fejn l-ippeżar 

mhuwiex possibbli għal raġunijiet oġġettivi, f'liema każ il-kriterji għandhom jiġu elenkati f'ordni dixxendenti ta' 

importanza.  
91

 Il-Qorti kkunsidrat il-livell ta' divulgazzjoni meħtieġ b'rabta mas-subkriterji f'għadd ta' każijiet inklużi l-

Kawża C-532/06Lianakis u Oħrajn, il-Kawża C-331/04 ATI EAC u Viaggi di Maio vs ACTV Venezia SpA, u l-

Kawża T-70/05 Evropaiki Dynamiki vs EMSA. Huwa permess li żżomm l-ippeżar tas-subkriterji biss fejn dan i) 

ma jibdilx il-kriterji ewlenin, ii) ma jkunx fih elementi li jistgħu jaffettwaw il-preparazzjoni tal-offerti u iii) ma 

jwassalx għal diskriminazzjoni kontra xi offerent (Kawża C-331/04 ATI EAC). 

Id-distinzjoni bejn l-ispeċifiċità u 

d-diskriminazzjoni fil-każ tal-

Concordia Bus  
Il-kwistjoni ta' diskriminazzjoni tqajmet 

b'mod espliċitu fil-każ tal-Concordia Bus. 

Oġġezzjoni minnhom ta' Concordia Bus 

kienet li l-kriterji stabbiliti mill-Belt ta' 

Ħelsinki kienu diskriminatorji għaliex il-

kumpanija tal-karozzi tal-linja proprja tal-

Komunità HKL kienet l-unika kumpanija 

b'vetturi li jaħdmu bil-gass, u li setgħu 

jiksbu l-punti sħaħ skont dan il-kriterju. Il-

Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-fatt li l-

punti sħaħ taħt wieħed mill-kriterji tal-

għoti stipulati mill-awtorità kontraenti 

kienu jintlaħqu minn kumpanija waħda 

biss ma kienx, minnu nnifsu, 

jikkostitwixxi diskriminazzjoni. Fid-

determinazzjoni jekk kriterju tal-għoti 

huwiex diskriminatorju, għandhom 

jitqiesu l-fatti kollha tal-każ
88

. 



 

 

5.2 L-applikazzjoni tal-kriterji ambjentali għall-għoti ta' kuntratt 
Il-qafas legali jippermetti kamp ta' applikazzjoni konsiderevoli għall-użu ta' kriterji tal-għoti 

ambjentali, u tista' tintuża varjetà ta' metodi u approċċi differenti: 

 

 

 

5.2.1 Speċifikazzjonijiet jew kriterji ta' għoti?   

Għandhom jitqiesu għadd ta' kunsiderazzjonijiet fil-valutazzjoni ta' jekk karatteristika 

ambjentali għandhiex tkun rekwiżit minimu (speċifikazzjoni) jew preferenza (kriterju tal-

għoti). L-applikazzjoni ta' kriterji tal-għoti ambjentali tista' tagħmel sens, pereżempju, jekk 

ma tkunx ċert mill-kost u/jew mid-disponibbiltà fis-suq tal-prodotti, servizzi jew xogħlijiet li 

jilħqu ċerti għanijiet ambjentali. Billi tinkludi dawn il-fatturi fil-kriterji tal-għoti tiegħek, tkun 

tista' tippeżahom kontra fatturi oħrajn, inkluż il-kost. 

 

Aktarx tkun tixtieq tistabbilixxi wkoll livell minimu ta' prestazzjoni fl-ispeċifikazzjonijiet 

tekniċi, u mbagħad talloka punti addizzjonali għal prestazzjoni anki aħjar fl-istadju tal-

għoti. Dan l-approċċ jintuża b'suċċess minn għadd ta' awtoritajiet kontraenti biex ma jitilfux 

il-flessibbiltà fl-implimentazzjoni tal-APE.  

 

5.2.2 Approċċi ta' ppeżar 

Il-piż mogħti lil kull kriterju tal-għoti jiddetermina l-influwenza li għandu fil-valutazzjoni 

aħħarija. Il-piż tal-kriterji tal-għoti ambjentali
92

 jista' jirrifletti sa fejn l-aspetti ambjentali 

huma diġà indirizzati fl-ispeċifikazzjonijiet. Jekk ikun hemm rekwiżiti ambjentali qawwija fl-

ispeċifikazzjonijiet, dawn jistgħu jingħataw piż aktar baxx fil-kriterji tal-għoti, u viċiversa. 
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 Fil-każ tal-EVN Wienstrom (C-448/01), instab li ppeżar ta' 45 % tal-marki totali disponibbli għal kriterju 

relatat mal-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli kien aċċettabbli dejjem jekk jintlaħqu r-regoli l-

oħrajn fir-rigward tal-kriterji tal-għoti. 

Kriterji tal-għoti għall-APE fin-Netherlands  
Ir-Rijkswaterstaat tefgħet sejħa għall-offerti għall-kostruzzjoni mill-ġdid u l-manutenzjoni ta' 

parti minn awtostrada fin-Netherlands. Is-sejħa għall-offerti rebbieħa ntgħażlet abbażi tal-prezz 

tal-offerta u l-kwalità. Wieħed mill-kriterji ta' kwalità ta' MEAT kien is-sostenibbiltà, inkluż 

"is-sellum ta' prestazzjoni" (performance ladder) ta' CO2 ta' proċessi ta' xogħol u valutazzjoni 

taċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodotti użati. Dan l-iffrankar ġie stmat fi flus u tnaqqas mill-prezzijiet tal-

offerta. L-offerta rebbieħa pprovdiet ottimizzazzjoni ta' disinn ġenerali li permezz tagħha ser 

ikun hemm iffrankar ta' 8,944 t CO2e għal aktar minn 50 sena.  
 

"L-offerenti japprezzaw il-libertà li jagħmlu l-għażliet proprji tagħhom għad-disinn sostenibbli fi ħdan 

qafas tekniku". 
Cuno van Geet, Konsulent ta' Livell Għoli fl-Effiċjenza tar-Riżorsi, Rijkswaterstaat 



 

 

Ma hemmx massimu stabbilit għall-piż li għandu 

jingħata lill-kriterji ambjentali. Biex tiddetermina 

ppeżar xieraq, għandek tqis: 

 kemm l-għanijiet ambjentali huma 

importanti għall-kuntratt, b'rabta ma' 

kunsiderazzjonijiet oħrajn, bħall-kost u l-

kwalità ġenerali; 

 

 sa fejn dawn il-kunsiderazzjonijiet jiġu 

indirizzati l-aħjar fil-kriterji tal-għoti, jew 

minbarra jew minflok fl-ispeċifikazzjonijiet, 

fil-kriterji tal-għażla u l-klawżoli ta' 

eżekuzzjoni tal-kuntratt; 

 

 kemm-il marka mill-istadju tal-għoti 

"taffordja" talloka – dan ser ivarja skont il-prodott/servizz u skont il-kundizzjonijiet tas-

suq. Pereżempju, jekk ma hemmx grad għoli ta' varjazzjoni fil-prezz ta' prodott, iżda l-

prestazzjoni ambjentali tvarja ħafna, jagħmel sens li talloka aktar marki biex tivvaluta l-

karatteristiċi ambjentali. 

5.2.3 L-użu tat-tikketti 

It-tikketti li jirreferu għall-karatteristiċi 

ambjentali tal-prodott, xogħol jew servizz li 

inti qiegħed tixtri jistgħu jintużaw ukoll bħala 

għajnuna fit-tfassil u fil-valutazzjoni tal-

kriterji tal-għoti. L-istess regoli japplikaw 

għall-użu ta' tikketti fil-kriterji tal-għoti kif 

ukoll għal stadji oħrajn tal-proċess tal-akkwist, 

jiġifieri: 

 

 inti tista' tirrikjedi biss tikketta jekk ir-

rekwiżiti kollha tagħha huma marbuta 

mas-suġġett tal-kuntratt u t-tikketta 

tissodisfa ċerti standards ta' oġġettività, 

trasparenza u disponibbiltà fis-suq (ara 

t-taqsima 3.5.1); 

 

 anke fejn tali tikketta hija meħtieġa, 

inti xorta waħda għandek taċċetta 

tikketti li jissodisfaw il-kriterji 

ekwivalenti u, f'każijiet fejn offerenti 

ma jistgħux jiksbu tikketta fil-limiti ta' 

żmien rilevanti għal raġunijiet mhux attribwibbli lilhom, forom xierqa oħrajn ta' 

evidenza; 

 

 għal tipi oħrajn ta' tikketti, tista' tirreferi għall-kriterji individwali li huma marbuta 

mas-suġġett tal-kuntratt, iżda ma tirrikjedix it-tikketta bħala tali.  

Servizzi tat-tindif ekoloġiċi u 

b'saħħithom fit-Toskana 
F'sejħa għall-offerti għal servizzi tat-

tindif, l-Aġenzija għall-Ħarsien 

Ambjentali tat-Toskana (ARPAT) 

ivvalutat is-sejħiet għall-offerti skont l-

aktar offerta ekonomikament u 

ambjentalment vantaġġuża. 40 punt ġew 

allokati għall-prezz u 60 punt għall-

kwalità. Il-kriterji tal-kwalità inkludew 

it-tħaddim ta' tekniki "ekoloġiċi" ta' 

tindif, inqas ippakkjar, prestazzjoni 

ambjentali tal-prodott (il-proporzjon tal-

prodotti li jikkonformaw mat-tikketti ta' 

ISO Tip I jew ekwivalenti), u l-kwalità 

tal-programmi ta' taħriġ ambjentali. 

L-użu tat-tikketti: il-każ Dutch 

Coffee 
Fil-Kawża C-368/10, fid-dokumenti 

tagħha ta' sejħa għall-offerti, awtorità 

kontraenti Netherlandiża għamlet 

referenza għal ċerti tikketti soċjali u 

ambjentali għall-provvista ta' magni tal-

bejgħ awtomatiċi tat-tè u l-kafè. Il-Qorti 

sostniet li l-mod li bih irreferiet għal dawn 

it-tikketti ma ssodisfatx ir-rekwiżiti skont 

id-Direttivi tal-2004. 

 

Madankollu l-Qorti approvat ukoll il-

prinċipju li t-tikketti jistgħu jintużaw biex 

jiddefinixxu l-kriterji tal-għoti u jgħinu fil-

valutazzjoni tal-prestazzjoni. Skont id-

Direttivi tal-2014, ir-regoli dwar it-tikketti 

ġew irfinati biex b'hekk ikun possibbli li 

jintalbu tikketti speċifiċi fejn dawn 

jissodisfaw ċerti standards ta' trasparenza 

u oġġettività u l-kriterji kollha huma 

marbuta mas-suġġett tal-kuntratt.  



 

 

 

Tikketti ambjentali jistgħu jkunu utli biex tiddistingwi l-prodotti u s-servizzi li ser jiffrankaw 

l-enerġija u l-ilma jew li huma prodotti b'mod aktar sostenibbli. Bl-inklużjoni ta' wħud jew ir-

rekwiżiti kollha tagħhom fil-kriterji ta' għoti tiegħek inti tista' tippeża dawn il-kundizzjonijiet 

mal-kost u fatturi oħrajn bħad-disponibbiltà tal-prodott jew iż-żmien tat-twassil.  

 

5.2.4 L-użu ta' sistemi ta' amministrazzjoni ambjentali   

Sistema ta' ġestjoni ambjentali tista' sservi wkoll bħala evidenza fil-valutazzjoni tal-kriterji 

tal-għoti. Fl-istadju tal-għoti, inti qiegħed tara kif kuntratt jista' jitwettaq, u allura, tista' tkun 

rilevanti offerta biex jitwettqu ċerti miżuri skont EMS. Madankollu, huwa importanti li 

tiżgura li ma tidduplikax xi valutazzjoni li tkun saret fl-istadju tal-għażla.   Għal aktar 

informazzjoni dwar is-sistemi ta' ġestjoni ambjentali bħall-EMAS u EN/ISO 14001 ara t-

taqsima 4.3.2.  

 

 

5.2.5 L-Użu ta' rapporti ta' testijiet u ċertifikati 

F'xi każijiet jaf tkun tixtieq titlob rapport jew ċertifikat ta' test minn korp ta' valutazzjoni ta' 

konformità biex turi l-livelli ta' prestazzjoni ambjentali offruti mill-prodotti. Pereżempju, 

f'kuntratt tad-dawl jaf tkun tixtieq tagħti aktar marki għal soluzzjonijiet ta' dawl li għandhom 

ħin itwal għas-sostituzzjoni (jew kriterju awtonomu jew bħala parti mill-ikkostjar taċ-ċiklu 

tal-ħajja). F'dan il-każ tista' titlob lill-offerenti biex jippovdu rapport jew ċertifikat ta' test li 

juri dan. Jekk offerenti ma għandhomx aċċess għal tali rapporti jew ċertifikati għal raġunijiet 

li mhumiex attribwibbli lilhom, allura inti għandek tikkunsidra wkoll evidenza oħra bħal 

dossier tekniku u tiddeċiedi jekk dan joffrix prova xierqa
94

. 

 

5.3 L-ikkostjar tul iċ-ċiklu tal-ħajja (LCC) 
Fl-istadju tal-għoti ta' proċedura ta' akkwist pubbliku, il-kost ta' sejħa għall-offerti 

normalment ikun fost l-aktar fatturi influwenti. Iżda kif tiddefinixxi l-kost? 
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 Il-Qorti stqarret li l-EEA kienet wettqet ... valutazzjoni komparattiva tas-sejħiet għall-offerti, billi evalwat 

jekk il-politiki ambjentali mressqa mill-offerenti kinux ġenwini, u sabet li waħda minnhom biss kienet diġà 

implimentat tali politika, filwaqt li l-oħrajn indikaw biss intenzjonijiet tajbin f'dak ir-rigward." (Il-Kawża T-

331/06 Evropaїki Dynamiki vs Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, punt 76). 
94

 L-Artikolu 44 tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 62(2) tad-Direttiva 2014/24/UE  

L-evalwazzjoni ta' impenji ambjentali   
 F'sejħa għall-offerti għal servizzi ta' konsulenza informatika, l-Aġenzija Ewropea għall-

Ambjent (EEA) ipprovdiet 10 % mill-marki fl-istadju tal-għoti għall-valutazzjoni tal-politiki 

ambjentali li l-offerenti jkunu japplikaw fit-twettiq tal-kuntratt. Tat aktar marki, skont dan il-

kriterju lil kumpanija bi skema ta' ġestjoni ambjentali ċċertifikata minn parti terza, milli lill-

kumpaniji li ma kellhomx. Wara kontestazzjoni fil-qorti, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li l-EEA 

kienet intitolata li tapplika d-diskrezzjoni tagħha b'dan il-mod, billi kienet ivvalutat kull offerta 

fuq il-merti tagħha
93. Filwaqt li l-EEA mhijiex koperta mid-direttivi dwar l-akkwist pubbliku, 

din l-approvazzjoni, min-naħa tal-Qorti, ta' approċċ kwalitattiv għall-valutazzjoni tal-kriterji 

tal-għoti hija ta' min jinnutaha. 



 

 

Meta tixtri prodott, servizz jew xogħol, dejjem tħallas prezz. Madankollu, il-prezz tax-xiri 

huwa element wieħed biss tal-kostijiet fil-proċess kollu tal-akkwist pubbliku, tas-sjieda u tar-

rimi tal-iskart. L-ikkostjar tul iċ-ċiklu tal-ħajja (LCC) tfisser li tikkunsidra l-kostijiet kollha li 

jkunu mġarrba matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodott, servizz jew xogħol: 

 Il-prezz tax-xiri u kull kost assoċjat (twassil, installazzjoni, assigurazzjoni, 

eċċ.) 

 Kostijiet operattivi, inklużi l-enerġija, l-użu tal-fjuwil u ilma, parts tal-bdil, u 

l-manutenzjoni 

 Kostijiet ta' tmiem il-ħajja, bħad-dekummissjonar jew ir-rimi tal-iskart 

 

LCC jista' jinkludi wkoll il-kost ta' esternalitajiet (bħal emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra) 

taħt il-kundizzjonijiet speċifiċi spjegati fit-taqsima 5.3.2. Id-Direttivi tal-2014 jirrikjedu li 

meta jiġi użat LCC, il-metodu ta' kalkolu u d-dejta li għandhom jiġu pprovduti minn offerenti 

huma stabbiliti fid-dokumenti dwar l-akkwist pubbliku. Regoli speċifiċi japplikaw ukoll 

għall-metodi għall-assenjar tal-kostijiet lil esternalitajiet ambjentali, li għandhom l-għan li 

jiżguraw li dawn il-metodi huma ġusti u trasparenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karozzi tal-linja aktar ekoloġiċi fir-Rumanija: u approċċ LCC 

Fl-2012, il-Kunsill tal-Belt ta' Baia Mare tefa' sejħa għall-offerti għall-kiri ta' 30 karozza tal-

linja u 8 trolleybus ġodda li huma ekoloġikament imtejba (EEV). Intuża mudell ta' kkostjar tul 

iċ-ċiklu tal-ħajja, li ammonta għall-prezz tal-akkwist, il-konsum tal-fjuwil, il-kostijiet tal-

manutenzjoni u dawk operattivi. Il-kost totali tal-akkwist pubbliku huwa ogħla minn xiri 

preċedenti iżda dan huwa parzjalment ikkumpensat minn kostijiet aktar baxxi tul il-ħajja tal-

vetturi ġodda. Il-karozzi tal-linja huma l-ewwel karozzi tal-linja EEV ordnati fir-Rumanija, 

b'emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra li b'mod konsiderevoli huma aktar baxxi minn karozzi 

tal-linja preċedenti li kienu jaħdmu bid-diżil. 



 

 

5.3.1. Il-LCC u l-kunsiderazzjonijiet ambjentali 

LCC jagħmel ħafna sens, irrispettivament mill-għanijiet ambjentali ta' awtorità pubblika. Bl-

applikazzjoni ta' LCC, inti ser tqis il-kostijiet tal-użu tar-riżorsi, tal-manutenzjoni u tar-rimi 

tal-iskart, li ma jidhrux fil-prezz tax-xiri. Ta' sikwit, dan iwassal għal sitwazzjonijiet fejn 

jirbħu ż-żewġ naħat, billi l-prodott, xogħol jew servizz aktar ekoloġiku b'mod ġenerali huwa 

wkoll orħos. Il-potenzjal ta' ffrankar ewlieni tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta' oġġett, xogħol jew 

servizz huwa spjegat hawn isfel.  

 

 

 

Iffrankar fl-użu tal-enerġija, tal-ilma u tal-fjuwil 

Il-kostijiet tal-konsum tal-enerġija, l-ilma u l-fjuwil matul l-użu spiss jikkostitwixxu 

proporzjon sinifikanti tal-kost totali ta' prodott, xogħol jew servizz li jappartjeni lil xi ħadd u 

tal-impatt ambjentali tul iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu. It-tnaqqis ta' dan il-konsum jagħmel sens, 

kemm fejn jidħlu l-finanzi kif ukoll fejn jidħol l-ambjent. 

 

Iffrankar fil-manutenzjoni u fis-sostituzzjoni 

F'ċerti każijiet, l-aktar alternattiva ekoloġika tkun dik maħsuba biex ittawwal kemm jista' 

jkun il-perjodu sas-sostituzzjoni u/jew biex tnaqqas kemm jista' jkun l-ammont ta' xogħol ta' 

manutenzjoni li jkun meħtieġ isir. Pereżempju, l-għażla tal-materjali fuq in-naħa ta' barra ta' 

bini jew ta' pont jista' jkollha effett kbir fuq il-frekwenza ta' manutenzjoni u attivitajiet tat-

tindif. L-aktar opzjoni sostenibbli tista' tkun waħda li tgħin biex jiġu evitati tali kostijiet, u din 

tista' tiġi vvalutata bħala parti mil-LCC.  

 

Iffrankar fil-kostijiet tar-rimi tal-iskart 

Il-kostijiet tar-rimi faċilment jintesew fl-akkwist ta' prodott jew fis-sejħa għall-offerti għal 

proġett ta' kostruzzjoni. Il-kostijiet tar-rimi eventwalment ikollhom jitħallsu, għalkemm xi 

kultant dan isir ħafna aktar 'il quddiem. Jekk ma tqisx dawn il-kostijiet fil-mument tax-xiri, 

f'ċerti każijiet dan jista' jissarraflek f'xiri bi prezz għoli. Il-kostijiet tar-rimi jvarjaw mill-kost 

tat-tneħħija fiżika għall-ħlas għal rimi sigur. Spiss, ir-rimi jkun irregolat minn regolamenti 

stretti ħafna, bħal dawk implimentati fil-qafas tad-Direttiva STEE
95

. F'ċerti każijiet, jista' jkun 

hemm redditu pożittiv għas-sid fit-tmiem il-ħajja, pereżempju meta l-vetturi jew tagħmir 

ikunu jistgħu jinbiegħu jew jiġu rriċiklati b'tali mod li jħallu profitt. 
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 Id-Direttiva 2012/19/UE dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (id-Direttiva STEE)   

Iffrankar fil-kostijiet ta' manutenzjoni tul il-ħajja fil-Ġermanja 
Fl-2012 il-Belt ta' Detmold nediet l-akkwist ta' stazzjon ġdid tal-karozzi tal-linja. Bħala parti 

mir-riċerka inizjali tagħha u l-konsultazzjoni mas-suq, saret analiżi tas-sostenibbiltà bbażata 

fuq it-tul ta' ħajja mistennija tal-iżvilupp ta' mill-inqas ħamsin sena. Dan iddetermina liema 

tekniki kienu l-aktar xierqa għall-proġett. Wara dan, is-sejħa għall-offerti miftuħa rriżultat fl-

użu ta' konkrit fotokatalitiku, li jbiddel is-sustanzi niġġiesa skulati mill-arja u mill-wiċċ f'imluħ 

li ma jagħmlux ħsara. Dan inaqqas il-ħtieġa għall-manutenzjoni u jnaqqas il-kostijiet u l-effetti 

ambjentali tat-tindif.  



 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Il-valutazzjoni tal-ispejjeż ambjentali esterni 

Minbarra l-kostijiet finanzjarji mġarrba direttament mill-awtorità kontraenti, tista' tqis ukoll l-

esternalitajiet ambjentali - il-kostijiet għas-soċjetà ta' impatti ambjentali speċifiċi, bħal dawk 

relatati mat-tibdil fil-klima jew l-aċidifikazzjoni tal-ħamrija jew tal-ilma. Jekk tixtieq tassenja 

kost lill-esternalitajiet ambjentali bħala parti mill-kriterji tal-għoti tiegħek, id-Direttivi tal-

2014 jirrikjedu li l-metodu li tuża: 

 ikun ibbażat fuq kriteriji li jistgħu jiġu vverifikati oġġettivament u mingħajr 

diskriminazzjoni;  

 ikun aċċessibbli għall-partijiet interessati kollha; u 

 id-dejta meħtieġa tista' tiġi pprovduta bi sforz raġonevoli minn operaturi ekonomiċi li 

normalment huma diliġenti
96

. 
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 L-Artikolu 68(2) tad-Direttiva 2014/24/UE; L-Artikolu 83(2) tad-Direttiva 2014/25/UE. Il-kunċett ta' 

"operatur ekonomiku li normalment huwa diliġenti" hawnhekk jinkludi dawk minn pajjiżi terzi li huma parti 

għall-Ftehim dwar l-Akkwist Pubbliku tad-WTO jew ftehimiet oħrajn internazzjonali li l-UE hija marbuta 

magħhom.  
97

 L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħżlu wkoll li jassenjaw kostijiet ogħla lil kull waħda mill-emissjonijiet ta' 

sustanzi li jniġġsu, dejjem jekk dawn ma jaqbżux il-kostijiet indikati fid-Direttiva b'aktar minn fattur ta' 2 (l-

Artikolu 6 tad-Direttiva 2009/33/KE). 

L-ippjanar intelliġenti tal-fażi tar-rimi fis-settur tal-bini  
Is-settur tal-bini jipproduċi volum kbir ta' skart. It-twaqqigħ ta' bini antik ma jfissirx biss li 

titneħħa kwantità kbira ta' ħmieġ, iżda wkoll li jiġu ġestiti materjali ta' riskju, bħall-asbestos. 

Għaldaqstant, fis-sejħa għall-offerti tiegħek, tista' ssaqsi lill-kostrutturi kemm skart perikoluż 

jistennew li jipproduċu tul it-twaqqigħ, u l-kost biex jitneħħa. F'ċerti każijiet, eż. il-

kostruzzjoni tat-toroq, għandu jkun possibbli wkoll li jiġi kkalkulat l-iffrankar mill-użu ta' 

materjali ta' skart irriċiklat, bħall-asfalt użat jew materjali użati minn bini mwaqqa'.  

Esternalitajiet fl-LCC: Id-Direttiva dwar il-Vetturi Nodfa 
Bis-saħħa tad-Direttiva dwar il-Vetturi Nodfa, huwa obbligatorju li l-awtoritajiet kontraenti 

jqisu l-impatti enerġetiċi u ambjentali meta jiġu biex jakkwistaw vetturi tat-trasport bit-triq - 

jew fl-ispeċifikazzjonijiet, jew fil-kriterji tal-għoti. Id-Direttiva tipprovdi metodoloġija għall-

monetizzazzjoni ta' dawn l-impatti, bl-għan li jiġi vvalutat il-kost operattiv tul il-ħajja 

operazzjonali. Dan il-mudell jalloka valur monetarju lil diversi tipi ta' emissjoni – id-diossidu 

tal-karbonju (CO2), l-ossidu nitruż (NOx), idrokarburi nonmetaniċi (NMHC), u materja 

partikulata
97.  Wara dan, l-emissjonijiet tul il-ħajja ta' kull vettura akkwistata b'sejħa għall-

offerti għandhom jingħataw kost, li għandu jiżdied ma' kostijiet diretti oħrajn bħall-prezz tax-

xiri, il-kostijiet tal-fjuwil, u dawk tal-manutenzjoni. 



 

 

 

Filwaqt li huwa possibbli li tiżviluppa metodu adattat biex tikkalkula l-LCC li huwa xieraq 

għal kuntratt partikolari, dan ma għandux jiffavorixxi jew jitfa' fi żvantaġġ mhux xieraq lil 

ebda operatur. Meta metodu komuni biex jiġi kkalkulat il-LCC isir obbligatorju skont id-dritt 

tal-UE, inti għandek tapplika dan il-metodu
98

. Attwalment dan japplika biss fir-rigward ta' 

vetturi ta' trasport bit-triq skont id-Direttiva dwar il-Vetturi Nodfa, li tipprovdi kemm 

metodoloġija komuni kif ukoll kostijiet minimi li għandhom jiġu assenjati lil ċerti 

esternalitajiet ambjentali jekk dawn jiġu mmonetizzati (ara l-kaxxa).  

 

 

5.3.3 L-Applikazzjoni tal-LCC 

Għadd dejjem jikber ta' awtoritajiet pubbliċi fl-

Ewropa qegħdin jużaw l-LCC biex jevalwaw 

is-sejħiet għall-offerti, u ġew żviluppati diversi 

għodod, ta' kumplessità u kamp ta' 

applikazzjoni differenti. Ħarsa ġenerali u links 

għal uħud mill-għodod tal-LCC rilevanti 

jistgħu jinstabu fuq 

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

 

Biex tivvaluta sew l-LCC, għandek tqis ċerti 

kwistjonijiet: 

 

Tul tal-ħajja - Il-frekwenza li biha prodott 

ikun jeħtieġ jiġi sostitwit ikollha impatt kbir 

fuq il-kost tiegħu, speċjalment tul perjodu 

itwal. Prodott irħis li jkollu jiġi sostitwit b'mod 

frekwenti jaf iqum aktar fit-tul milli prodott bi 

prezz ogħla li jdum ħafna snin. Dan għandu 

jitqies meta tiġi biex tiddetermina fuq kemm-il 

sena tixtieq tagħmel tqabbil tal-kostijiet tul iċ-

ċiklu tal-ħajja. 

 

Rata ta' skont - Il-kostijiet fil-futur ma 

“jiswewx” daqs dawk imġarrba llum, għaliex 

is-soċjetà tpoġġi aktar piż fuq impatti pożittivi u negattivi llum milli fil-futur.    EUR 100 

investiti llum b'imgħax ta' 5 % ikunu jiswew EUR 105 daqs sena oħra. Għaldaqstant, 

EUR 105 minfuqa fi żmien sena "jiswew" biss EUR 100 illum - il-valur preżenti nett tiegħu 

(VPN). Il-VPN jista' jitqies meta jiġu mqabbla l-kostijiet taċ-ċiklu tal-ħajja bl-applikazzjoni 
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 L-Artikolu 68(3) tad-Direttiva 2014/24/UE u l-Artikolu 83(3) tad-Direttiva 2014/25/UE. L-Annessi tad-

Direttivi jelenkaw il-leġiżlazzjoni rilevanti dwar il-metodi LCC, u jistgħu jiġu aġġornati minn żmien għall-ieħor.  

Għodda tal-LCC 
Din hija lista mhux eżawrjenti tal-

għodod disponibbli għall-kalkolu tal-

LCC:  

 

 Il-kalkulatriċi tal-Kummissjoni 

Ewropea għal-LCC għall-akkwist ta' 

vetturi 

http://ec.europa.eu/transport/t

hemes/urban/vehicles/directive/  
 Il-metodu komuni tal-Kummissjoni 

Ewropea għal-LCC fil-kostruzzjoni:  

http://ec.europa.eu/growth/sect

ors/construction/support-tools-

studies/index_en.htm  
 Għodda għall-valutazzjoni kemm 

tal-LCC kif ukoll tal-emissjonijiet 

CO2 fl-akkwist, żviluppata fi ħdan 

il-proġett SMART-SPP: 
http://www.smart-spp.eu  

 Għodda tal-LCC prodotta mill-

Kunsill ta' Ġestjoni Ambjentali tal-

Iżvezja (SEMCo):  
http://www.upphandlingsmyndig

heten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/  

 Għodda tal-LCC żviluppata bħala 

parti mill-proġett BUY SMART: 
http://www.buy-smart.info 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/vehicles/directive/
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/vehicles/directive/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/support-tools-studies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/support-tools-studies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/support-tools-studies/index_en.htm
http://www.smart-spp.eu/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/
http://www.buy-smart.info/


 

 

ta' rata ta' skont soċjali għal kostijiet futuri.    Ir-rata tvarja bejn il-pajjiżi iżda normalment 

tkun bejn 3 % u 8 % (aġġustata biex telimina l-effetti ta' inflazzjoni)
99

. 

 

Disponibbiltà u affidabbiltà tad-dejta – Il-valutazzjoni tal-kostijiet tul iċ-ċiklu tal-ħajja 

tinkludi, inevitabbilment, element ta' imprevedibbiltà fir-rigward tal-kostijiet li ser jiġġarrbu 

fil-futur (pereżempju, kostijiet tal-manutenzjoni, konsum tal-enerġija, kif ukoll it-tul tal-ħajja 

reali tal-prodott). Għaldaqstant, huwa importanti li titlob mingħand l-offerenti informazzjoni 

ddettaljata ta' appoġġ għall-istimi tal-kostijiet. F'ċerti każijiet, fejn il-kostijiet futuri jkunu fil-

kontroll tal-kuntrattur (eż. ikunu responsabbli għall-manutenzjoni jew għar-rimi), tista' 

tintegra prezzijiet futuri massimi fit-termini tal-kuntratt tiegħek, u b'hekk tagħti aktar ċertezza 

lill-kalkoli tiegħek tal-LCC.  

 

 

5.4 Is-sejħiet għall-offerti baxxi b'mod anormali 
Ladarba tkun ivvalutajt il-kostijiet għal kull sejħa għall-offerti valida dawn ser jitqabblu mal-

marki assenjati. F'ċerti każijiet, inti tista' tirċievi offerta li tkun tidher baxxa b'mod anormali 

fir-rigward ta' oħrajn jew tal-kost mistenni tal-provvista, servizz jew xogħol. Mill-perspettiva 

tal-APE, il-kostijiet baxxi ta' sejħa għall-offerti jistgħu jitfgħu dubji fuq il-konformità mal-

liġi ambjentali u/jew il-vijabbiltà tas-sejħa għall-offerti fir-rigward tar-rekwiżiti ambjentali. 

 

F'din is-sitwazzjoni l-awtoritajiet kontraenti għandhom ifittxu spjegazzjoni mill-offerent(i) 

inkwistjoni dwar ir-raġuni għall-prezz jew kost baxx anormali tagħhom. Fatturi leġittimi 

bħall-metodu ta' produzzjoni jew soluzzjonijiet tekniċi partikolari applikati mill-offerent, jew 

kondizzjonijiet favorevoli anormali disponibbli għaliha, jistgħu jispjegaw il-kost. Madankollu 

f'każijiet oħrajn jista' jsir ċar matul l-inkjesti li l-kost baxx anormali huwa l-kaġun għas-sejħa 

għall-offerti li ma tikkonformax mal-liġi ambjentali nazzjonali, tal-UE jew internazzjonali - 

pereżempju għaliex ċerti komponenti jew materjali nħarġu b'mod illegali.  

 

F'tali każijiet l-awtoritajiet kontraenti huma obbligati li jirrifjutaw sejħa għall-offerti baxxa 

anormali
100

.  
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 Id-Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali u Urbana tal-Kummissjoni Ewropea jirrakkomanda l-użu, 

bħala regola ġenerali, ta' rata ta' skont soċjali ta' 5 % bħala punt ta' riferiment fl-Istati Membri ta' Koeżjoni (il-

Bulgarija, il-Kroazja, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, il-Greċja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, Malta, 

il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja) u 3 % fi Stati Membri oħrajn (l-Awstrija, il-

Belġju, id-Danimarka, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Italja, il-Lussemburgu, in-Netherlands, 

Spanja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit). 
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 L-Artikolu 69(3) tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 84(3) tad-Direttiva 2014/25/UE 



 

 

Kapitlu 6 ‒ Il-klawz oli dwar l-
ez ekuzzjoni tal-kuntratt 

Sommarju 
 Klawżoli tal-kuntratt jistgħu jindirizzaw kunsiderazzjonijiet ambjentali fl-istadju ta' 

prestazzjoni. Dawn għandhom jirrelataw mas-suġġett tal-kuntratt u jiġu rreklamati 

minn qabel. 

 

 Inti tista' tispeċifika li l-oġġetti għandhom jiġu pprovduti jew li s-servizzi jew ix-

xogħlijiet għandhom isiru b'mod li jnaqqas l-impatt ambjentali, u l-prestazzjoni 

ambjentali tista' tkun marbuta ma' multi jew inċentivi skont il-kuntratt.  

 

 Il-konformità mal-klawżoli tal-kuntratt għandha tiġi mmonitorjata matul il-fażi ta' 

eżekuzzjoni, b'responsabbiltà għall-konformità u għar-rappurtar indikati b'mod ċar fil-

kuntratt. Sabiex jiġi skoraġġut il-ksur tal-impenji ambjentali, għandhom jiġu 

pprovduti sanzjonijiet xierqa fil-kuntratt. 

 

 Is-subkuntratturi għandhom jinżammu responsabbli wkoll għall-aspetti ambjentali 

tax-xogħol li jwettqu. Jekk ir-responsabbiltà konġunta tapplika mal-kuntrattur ewlieni, 

allura din għandha testendi biex tkopri l-konformità mal-liġijiet ambjentali 

applikabbli. Inti tista' tirrikjedi s-sostituzzjoni ta' subkuntrattur li mhuwiex konformi 

ma' dawn il-liġijiet.  

 

 Ma jistgħux jintużaw klawżoli ta' eżekuzzjoni tal-kuntratt biex jiġu introdotti 

rekwiżiti ambjentali li jammontaw għal emenda materjali tal-kuntratt kif ħareġ fis-

sejħa għall-offerti - jiġifieri modifika illegali.  

 

6.1 Ir-regoli dwar il-klawżoli tal-kuntratt 
Il-klawżoli ta' eżekuzzjoni tal-kuntratt jintużaw biex jispeċifikaw kif kuntratt għandu 

jitwettaq. Kunsiderazzjonijiet ambjentali jistgħu jiġu inklużi fil-klawżoli ta' eżekuzzjoni tal-

kuntratt, bil-kundizzjoni li jkunu ppubblikati fis-sejħa għall-kompetizzjoni jew fid-dokumenti 

ta' akkwist pubbliku u li jkunu marbuta mas-suġġett tal-kuntratt
101

. 

 

Kull kundizzjoni ambjentali speċifika għandha tiġi indikata minn qabel, sabiex jiġi żgurat li l-

kumpaniji jkunu konxji ta' dawn l-obbligi, u jkunu kapaċi jirriflettuhom fil-prezz tal-offerti 

tagħhom.   L-awtorità kontraenti tista' tipprovdi li l-operaturi ekonomiċi jkunu esklużi minn 

parteċipazzjoni ulterjuri jekk ma jaqblux mal-klawżoli kuntrattwali. Fejn jiġu indikati tali 

kundizzjonijiet obbligatorji, huwa importanti li tapplikahom għall-offerenti kollha skont kif 

stabbilit fid-dokumenti dwar l-akkwist pubbliku
102

.  
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 L-Artikolu 70 tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 87 tad-Direttiva 2014/25/UE 
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 Il-Kawża C-336/12 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser v Manova A/S 

(‘Manova'), punt 40 u Kawża C-561/12 Nordecon AS u Ramboll Eesti AS vs Rahandusministeerium 

("Nordecon") punti 37-38. 



 

 

Il-modifiki għall-APE jistgħu jkunu importanti, pereżempju jekk tixtieq teqleb għal parti ta' 

mudell ta' prodott jew servizz aktar sostenibbli matul kuntratt li ngħata, jew jekk hemm 

provvediment għal pagamenti addizzjonali fejn l-iskart jitnaqqas jew l-effiċjenza fl-enerġija 

tjiebet. Żomm f'moħħok li d-Direttivi tal-2014 jistabbilixxu regoli speċifiċi dwar il-modifika 

tal-kuntratti wara l-għoti tagħhom, għalhekk fejn possibbli, l-awtoritajiet kontraenti 

għandhom jipprovdu bidliet minn qabel u abbozz ta' dokumenti kif meħtieġ
103

. Klawżoli tal-

kuntratt jistgħu jinkludu wkoll l-impenji speċifiċi li jkunu ttieħdu bħala parti mill-proċess tal-

akkwist (eż. bl-infurzar tal-konformità mal-livelli ta' prestazzjoni ambjentali proposti fis-

sejħa għall-offerti u evalwati bħala parti mill-

kriterji tal-għoti.)  

 

Mod partikolari ta' kif tagħmel dan huwa li 

tipprovdi abbozz ta' sett ta' kundizzjonijiet ta' 

kuntratt b'intestaturi li jkopru d-diversi aspetti 

ambjentali li huma mistennija jirriżultaw fl-

eżekuzzjoni tal-kuntratt, u tippermetti lill-

offerenti jipproponu livelli speċifiċi ta' 

eżekuzzjoni taħt kull intestatura. Pereżempju, 

f'kuntratt ta' forniment tal-ikel inti jaf tkun tixtieq 

tindirizza l-provvista ta' ikel sostenibbli u 

organiku, it-tnaqqis ta' ppakkjar u ħela, u l-użu ta' 

tagħmir effiċjenti fl-enerġija u fl-ilma u metodi 

ta' preparazzjoni tal-ikel. Inti tista' ssaqsi lill-

offerenti biex jimpenjaw ruħhom li jwasslu miri 

speċifiċi taħt kull waħda minn dawn l-intestaturi, 

li ser jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-għoti 

tiegħek u jiffurmaw ukoll parti mill-kuntratt 

finali mal-offerent li jintgħażel. 

 

 

 

 

6.2 Il-klawżoli dwar l-eżekuzzjoni tal-kuntratt b'rabta mal-provvista tal-oġġetti 
Għall-kuntratti ta' provvista, klawżoli ambjentali jistgħu jiġu inklużi fit-termini ta' twassil. 

Modi sempliċi kif ittejjeb l-impatt ambjentali tal-kuntratt jinkludu: 

 

 Li titlob li l-prodott jitwassal fil-kwantità xierqa. Dan spiss ifisser konsenja bil-massa, 

billi din tkun aktar effiċjenti għall-ambjent, f'termini tal-impatt tat-trasport għal kull 

oġġett, milli jekk isiru konsenji iżgħar aktar ta' spiss. L-ispeċifikar ta' għadd massimu 
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 L-Artikolu 72 tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 89 tad-Direttiva 2014/25/UE. Modifiki fil-kuntratt huma 

permessi, fost l-oħrajn, fejn dawn ġew ipprovduti fid-dokumenti ta' akkwist inizjali fi klawżoli ta' reviżjoni ċari, 

preċiżi u inekwivoċi li ma jbiddlux in-natura ġenerali tal-kuntratt jew qafas.  

Akwwist sostenibbli ta' provvisti 

għall-uffiċċji fil-Belġju 
Fl-2013 il-Belt ta' Ghent tefgħet sejħa 

għall-offerti għal kuntratt ta' qafas ġdid 

fuq erba' snin għall-provvisti tal-karti u 

l-uffiċċji. Il-prodotti kollha fis-sejħa 

għall-offerti inkludew kriterji ekoloġiċi 

u speċifikazzjonijiet tekniċi. Klawżoli ta' 

eżekuzzjoni tal-kuntratt inkludew 

rekwiżit għal tnaqqis fit-twassil b'85 % 

(twassil li kien isir kuljum għal twassil 

ta' darba jew darbtejn fix-xahar). Punti 

addizzjonali ngħataw ukoll għal 

soluzzjonijiet aktar ekoloġiċi, li 

rriżultaw f'opzjonijiet sostenibbli ta' 

ppakkjar offruti fis-sejħiet għall-offerti. 

Is-sejħa għall-offerti kisbet emissjonijiet 

aktar baxxi ta' CO2 mit-tnaqqis fil-

frekwenza ta' twassil u l-opzjonijiet 

ġodda ta' ppakkjar. 

 

"Miżura sempliċi jista' jkollha impatt 

kbir.   Issa qegħdin napplikaw b'mod 

sistematiku l-frekwenza tat-twassil fl-

akkwist pubbliku sostenibbli 

tagħna".    Aline De Tremerie, Direttur 

tad-Dipartiment tax-Xiri Sostenibbli 



 

 

ta' konsenji kull ġimgħa jew kull xahar jista' wkoll ikun mod ieħor ta' kif tikseb l-

istess riżultat; 

 

 It-talba li l-oġġetti jitwasslu barra mill-ħinijiet tal-aktar traffiku, biex jitnaqqas il-

kontribut tal-konsenji għall-konġestjoni tat-traffiku;  

 

 It-talba li l-fornitur jieħu lura (u jirriċikla jew juża mill-ġdid) kwalunkwe ppakkjar li 

jiġi mal-prodott - dan ikollu l-vantaġġ doppju li jiċċentralizza l-ippakkjar qabel l-użu 

mill-ġdid jew ir-riċiklaġġ, u li jħeġġeġ il-fornitur inaqqas kwalunkwe ppakkjar żejjed; 

 

 It-talba li l-fornitur jirrapporta b'mod regolari dwar l-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' 

serra kkawżati fil-konsenja tal-prodott, u indikazzjoni tal-miżuri meħuda biex 

jitnaqqsu dawn l-emissjonijiet tul il-kuntratt (tal-aħħar ma japplikawx għall-kuntratti 

tal-provvista ta' darba.) 
 

Fejn tkun inkludejt materjali speċifiċi, jew proċessi jew metodi ta' produzzjoni speċifiċi, 

bħala parti mill-ispeċifikazzjoni tiegħek, dawn jistgħu jifformaw parti wkoll mill-klawżoli 

tal-kuntratt tiegħek għall-kuntratti ta' provvista. Pereżempju, f'kuntratt għall-prodotti tal-

karta, il-kuntratt jista' jispeċifika li dawn ser ikunu "elementali jew totalment mingħajr kloru." 

 

Il-kuntratti ta' provvista spiss jinvolvu xi elementi ta' servizz jew xogħlijiet (eż. it-tiftix ta' sit, 

l-installazzjonijiet jew il-manutenzjoni), li l-klawżoli elenkati fil-paġna li jmiss jistgħu jkunu 

xierqa għalihom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.3 Il-klawżoli dwar l-eżekuzzjoni tal-kuntratt b'rabta mal-provvista tax- 

xogħlijiet jew is-servizzi 
Eżempji ta' klawżoli possibbli ta' eżekuzzjoni tal-kuntratt għal xogħlijiet jew servizzi 

jinkludu: 

 

Kif isir is-servizz jew ix-xogħol: 

 L-applikazzjoni ta' miżuri speċifiċi ta' 

ġestjoni ambjentali, fejn xieraq skont 

skema ċċertifikata minn parti terza, 

bħal EMAS jew ISO 14001; 

 

 Ir-rapportar dwar kwalunkwe kwistjoni 

ambjentali li tirriżulta fit-twettiq tal-

kuntratt u l-passi meħuda għar-rimedju 

ta' dawn, eż. it-tixrid jew l-użu ta' 

sustanzi perikolużi; 

 

 L-użu effiċjenti ta' riżorsi bħall-

elettriku u l-ilma fuq siti ta' 

kostruzzjoni; 

 

 L-użu ta' indikaturi tad-dożaġġ biex 

jiżguraw kwantitajiet xierqa ta' prodotti 

tat-tindif, eċċ. 

 

It-taħriġ tal-persunal tal-kuntrattur: 

 Il-persunal imħarreġ fl-impatt 

ambjentali ta' xogħolhom, u l-politika 

ambjentali tal-awtorità li ser ikunu qegħdin jaħdmu fil-bini tagħha; 

 

 Xufiera mħarrġa f'tekniki ta' sewqan ekoloġiku għall-iffrankar ta' emissjonijiet u 

fjuwil.  

 

It-trasport ta' prodotti u ta' għodod lejn is-sit: 

 It-twassil ta' prodotti lejn is-sit f'forma kkonċentrata u mbagħad bid-dilwizzjoni ssir 

fuq is-sit; 

 

 L-użu ta' kontenituri jew ippakkjar li jintużaw mill-ġdid għat-trasport tal-prodotti; 

 

 Tnaqqis tas-CO2 jew ta' emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra assoċjati mat-trasport. 

 

Ir-rimi ta' prodotti jew ippakkjar użati: 

 Prodotti jew ippakkjar li jitneħħew għall-użu mill-ġdid, għar-riċiklaġġ jew għar-rimi 

xieraq; 

 

 Miri għat-tnaqqis ta' skart mill-miżbla.  

 

 

Il-prestazzjoni ambjentali fi 

klawżoli kuntrattwali, fit-Toskana 
Kuntratt ta' servizzi ta' tindif, mogħti 

mill-Aġenzija għall-Ħarsien tal-Ambjent 

tat-Toskana (ARPAT), inkluda klawżola 

li titlob lill-kuntrattur rebbieħ 

jimplimenta sistema informali ta' 

ġestjoni ambjentali għas-servizz 

ipprovdut. Il-kuntrattur intalab 

jimplimenta t-tliet passi li ġejjin: 1) li 

jwettaq reviżjoni ambjentali inizjali tas-

servizz; 2) li jibni u jibda programm 

ambjentali; 3) li jiżgura li jittieħdu passi 

biex il-programm jiġi mmonitorjat. 

 

Il-kuntrattur intalab jipprovdi dejta dwar 

il-volumi tal-prodotti użati (darbtejn fis-

sena), sabiex jiżgura li l-kwantità tal-

prodotti użati tonqos b'ċertu perċentwal 

kull sena, filwaqt li jiżgura li l-kwalità 

tas-servizz ma tbatix billi jsiru verifiki 

regolari tal-kwalità. Ġie rikjest ukoll 

taħriġ għall-persunal dwar tekniki ta' 

tindif sostenibbli. 



 

 

6.4. Il-monitoraġġ tal-konformità mal-kuntratt 
Klawżoli kuntrattwali ambjentali jkunu 

effettivi biss jekk tiġi mmonitorjata kif xieraq 

il-konformità mal-istess klawżoli. Jistgħu jiġu 

applikati forom differenti tal-monitoraġġ tal-

konformità mal-kuntratt: 

 

 Il-fornitur jista' jintalab li jipprovdi 

evidenza tal-konformità 

 L-awtorità kontraenti tista' twettaq 

verifiki fuq il-post 

 Jista' jsir kuntratt ma' parti terza biex 

timmonitorja l-konformità 

 

Multi xierqa għan-nuqqas ta' konformità, jew 

bonuses għall-prestazzjoni tajba, għandhom 

jiġu inklużi fil-kuntratt. Pereżempju, ħafna 

awtoritajiet kontraenti jinkludu indikaturi 

ewlenin tal-prestazzjoni (KPIs) fil-kuntratti, li 

jistgħu jirrelataw mal-intitolament tal-

kuntrattur għall-pretensjoni tal-pagament. 

Peress li l-prestazzjoni tajba b'rabta ma' 

kwistjonijiet ambjentali tgħin ukoll biex 

tistabbilixxi reputazzjoni ta' kuntrattur, l-

inċentivi jistgħu jieħdu l-forma ta' pubbliċità 

pożittiva li tenfasizza dan għall-awtoritajiet pubbliċi u oħrajn kontraenti.  

 

Il-KPIs jew forom oħrajn ta' monitoraġġ tal-konformità mal-impenji ambjentali għandhom 

iqisu ż-żmien u r-riżorsi li ser ikunu meħtieġa biex dawn jiġu applikati fil-prattika. Jaf ikun 

aħjar li jiġi inkluż numru iżgħar ta' tali indikaturi li jistgħu jiġu infurzati b'mod sinifikati jekk 

il-monitoraġġ ta' lista twila ta' impenji mhuwiex realistiku. Il-KPIs għandhom dejjem imorru 

lil hinn mill-konformità bażika mal-liġi ambjentali jew ma' obbligi oħrajn li kuntrattur ikollu 

jissodisfa xorta waħda.  

 

6.4.1 Il-monitoraġġ ta' subkuntratturi 

Jekk kuntratt jinkludi elementi ta' subkuntrattar, inti ser tkun trid tiżgura li jiġu infurzati 

impenji għall-APE tul il-katina tal-provvista u li r-responsabbiltà tiġi assenjata b'mod ċar. Id-

Direttivi tal-2014 jipprovdu opportunitajiet ġodda għas-sorveljanza ta' arranġamenti ta' 

subkuntrattar, inkluża l-kapaċità li: 

 

 jirrikjedu r-responsabbiltà konġunta tal-kuntrattur ewlieni u kull subkuntrattur għall-

konformità mal-obbligi ambjentali jekk previsti mil-liġi nazzjonali
104

; u  
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 L-Artikolu 71(6)(a) tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 87(6)(a) tad-Direttiva 2014/25/UE 

Il-monitoraġġ tal-konformità mat-

tnaqqis tas-CO2 fil-Latvja 
Il-Ministeru Latvjan għall-Ambjent 

jagħti madwar EUR 50 miljun fis-sena, 

fil-qafas tal-Istrument Finanzjarju tat-

Tibdil fil-Klima (CCFI), għal proġetti ta' 

kostruzzjoni sostenibbli.  Il-

finanzjament jingħata fuq bażi 

kompetittiva, u l-applikanti jistgħu 

jagħżlu l-kriterji għall-APE minn lista 

biex jiksbu punti addizzjonali fil-fażi ta' 

valutazzjoni tal-applikazzjoni ta' proġett. 

Wara dan, il-kriterji jsiru vinkolanti 

għall-benefiċjarju, bħala kundizzjoni 

għall-finanzjament.  Il-proġetti kollha 

ffinanzjati fil-qafas tas-CCFI għandhom 

perjodu ta' monitoraġġ ta' ħames snin 

wara t-tlestija. Jekk il-monitoraġġ tal-

proġett matul l-ewwel u t-tieni sena juri 

nuqqas ta' konformità tat-tnaqqis fl-

emissjonijiet tas-CO2, il-benefiċjarju 

għandu jressaq pjan biex jikkoreġi dan, 

u għandu jwettaq il-pjan mir-riżorsi 

tiegħu stess. Jekk in-nuqqas tal-

konformità tar-riżultati tal-proġett 

ikompli, ir-riżorsi żborżati mis-CCFI 

għall-proġett jistgħu jitqiesu ineliġibbli, 

u jittieħdu lura. 



 

 

 

 jirrikjedu s-sostituzzjoni ta' subkuntrattur meta l-konformità tiegħu mal-obbligi 

ambjentali ma tistax tiġi vverifikata
105

. 

 

Għall-kuntratti ta' xogħlijiet u servizzi li jitwettqu f'faċilità taħt is-sorveljanza diretta ta' 

awtorità kontraenti, il-kuntrattur ewlieni għandu jipprovdi dettalji tas-subkuntratturi kollha u 

jżomm din l-informazzjoni aġġornata f'każ ta' xi tibdil
106

.  
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 L-Artikolu 71(6)(b) tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 87(6)(b) tad-Direttiva 2014/25/UE 
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 L-Artikolu 71(5) tad-Direttiva 2014/24/UE; l-Artikolu 87(5) tad-Direttiva 2014/25/UE 



 

 

Kapitlu 7 ‒ Is-setturi ewlenin tal-APE 

Din it-taqsima tipprovdi stampa ta' kif inti jaf tikkunsidra tindirizza erba' kategoriji importanti 

ta' akkwist permezz tal-APE - bini ta' uffiċċji, servizzi tal-ikel u forniment tal-ikel, vetturi u 

prodotti li jużaw l-enerġija. Dawn is-setturi ntgħażlu skont il-kriterji elenkati fil-Kapitlu 1 - l-

impatt ambjentali tagħhom, l-importanza baġitarja tagħhom, il-potenzjal li jinfluwenzaw is-

suq, kif ukoll id-disponibbiltà ta' alternattivi ekoloġiċi. L-approċċi deskritti huma 

prinċipalment ibbażati fuq il-kriterji tal-UE għall-APE
107

. 

 

7.1 Il-bini 
Fid-dawl tal-importanza ambjentali, ekonomika u soċjali tas-settur, ħafna awtoritajiet 

pubbliċi huma impenjati li jimxu lejn kostruzzjoni aktar sostenibbli. L-aktar impatti 

ambjentali sinifikanti huma relatati mal-użu tal-bini, u b'mod partikolari mal-konsum tal-

enerġija. Fatturi oħra importanti li għandhom jitqiesu huma l-materjali użati fil-kostruzzjoni, 

il-kwalità tal-arja fil-bini, il-konsum tal-ilma, l-impatt fuq it-traffiku jew l-użu tal-art, u l-

ġenerazzjoni tal-iskart matul ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni. 

 

Il-binjiet huma sistema kumplessi ħafna, li jikkonsistu f'ħafna partijiet komponenti, li lkoll 

jinfluwenzaw il-prestazzjoni globali tal-istruttura. L-approċċi tal-APE tipikament jimmiraw 

kemm lejn l-impatt ġenerali ta' binja, kif ukoll lejn il-karatteristiċi tal-komponenti 

individwali. Biex tikseb perspettiva integrata, l-użu ta' għodda ddedikata ta' valutazzjoni 

ambjentali jista' jkun ta' siwi kbir
108

. 

 

7.1.1 L-approċċ tal-APE 

Il-kriterji tal-UE għall-APE jirrelataw b'mod speċifiku 

mal-bini tal-uffiċċji (kriterji addizzjonali huma disponibbli 

għall-komponenti tal-bini bħall-iżolament u l-fittings) u 

jkopru l-aspetti li ġejjin:  

 

 Jinkludu kriterji tal-għażla għall-maniġers tal-

proġetti, għall-periti u għall-inġiniera, dwar l-

esperjenza fid-disinn ta' bini sostenibbli, u għall-

kuntratturi, fl-implimentazzjoni ta' disinji u 

speċifikazzjonijiet imtejba; 

 

 Jispeċifikaw l-istandards minimi dwar il-

prestazzjoni enerġetika li huma ogħla mir-rekwiżiti 

tad-Direttiva EPBD
109

. 
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 Eżempju ta' tali għodod huma LEED, BREEAM u klima:aktiv. Aktar informazzjoni dwar l-użu ta' għodod ta' 

valutazzjoni ambjentali fl-akkwist ta' xogħlijiet ta' rinnovazzjoni ta' bini tinsab hawn: http://www.sci-network.eu 

Sptar sostenibbli ġdid fi 

Vjenna 
Il-kostruzzjoni tal-Vienna 

North Hospital ġdid ser issir 

skont Karta tas-Sostenibbiltà, 

li għandha tiġi applikata f'kull 

stadju tal-proċess tal-akkwist 

pubbliku u tal-kostruzzjoni, u 

li skontha għandha tiġi 

mmonitorjata l-prestazzjoni 

wara li l-bini jkun lest. Il-

karta tistipula kundizzjonijiet 

ambizzjużi, inklużi dawk 

marbuta mad-domanda 

globali tal-enerġija, il-ħarsien 

tal-ambjent fuq is-sit, il-

kwalità tal-arja interna, l-

aċċessibbiltà, il-flessibbiltà 

tal-użu, l-użu ta' sorsi ta' 

enerġija rinnovabbli, u l-iskart 

u l-istorbju matul il-

kostruzzjoni.  



 

 

 Jinkludu miżuri biex tissaħħaħ u tiġi żgurata prestazzjoni għolja f'kull stadju tal-

proċess ta' akkwist. Jikkunsidraw il-provvediment ta' punti addizzjonali tul l-għoti tal-

kuntratti għal prestazzjoni li tmur lil hinn mil-livell minimu; 

 

 Meta jiġu speċifikati l-materjali, jinkludu kriterji biex jitnaqqas l-impatt ambjentali 

inkorporat tagħhom u l-użu tar-riżorsi (dawn jistgħu jkunu bbażati fuq valutazzjoni 

taċ-ċiklu tal-ħajja); 

 

 Jagħtu preferenzi lil disinji li jinkorporaw sistemi ta' enerġija b'effiċjenza għolja jew 

dawk rinnovabbli; 

 

 Jagħtu importanza lill-kwalità tal-arja ta' ġewwa, id-dawl naturali, it-temperaturi tax-

xogħol li jkunu komdi u ventilazzjoni xierqa; 

 

 Jirrikjedu l-użu ta' fittings li jiffrankaw l-ilma (kriterji għall-APE separati huma 

disponibbli għall-viti sanitarji u toilets u awrinari); Jinstallaw sistemi fiżiċi u 

elettroniċi għall-appoġġ tal-minimizzazzjoni kontinwa ta' użu tal-enerġija, użu tal-

ilma u skart minn maniġers u okkupanti tal-faċilitajiet; 

 

 Jinkludu klawżoli tal-kuntratt relatati mal-installazzjoni u l-kummissjonar ta' sistemi 

ta' enerġija, skart u l-ġestjoni tal-materjali u l-monitoraġġ tal-kwalità tal-arja ta' 

ġewwa; 

 

 Jagħtu lill-kuntratturi r-responsabbiltà fil-kuntratt għat-taħriġ tal-utenti tal-bini dwar l-

użu tal-enerġija sostenibbli u, fejn għandhom responsabbiltajiet kontinwa, għall-

monitoraġġ u l-ġestjoni tal-prestazzjoni tal-enerġija għal bosta snin wara l-

kostruzzjoni.  

 

 

7.2 Is-servizzi tal-ikel u tal-forniment tal-ikel 
Irrispettivament jekk hux għall-ikel tal-iskejjel, tal-isptar jew tal-ħabs, għall-canteens tal-

persunal jew għall-forniment tal-ikel f'laqgħat u avvenimenti, is-settur pubbliku huwa 

responsabbli biex jakkwista volumi kbar ta' ikel u xorb kull sena. L-agrikoltura hija parti 

importanti mill-ekonomija Ewropea u għandha marka ambjentali għolja - f'termini ta' 

emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra, degradazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma, bijodiversità u 

skart. It-trasport, l-ippakkjar u l-ħżin ta' prodotti tal-ikel jikkontribwixxu b'mod sinifikanti 

għal din il-marka.  

                                                                                                                                                        
109

 Mill-2013, id-Direttiva 2010/31/UE dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (tfassil mill-ġdid) tagħmel 

ċerti standards minimi dwar il-prestazzjoni enerġetika obbligatorji għal kull proġett ta' bini ġdid u ta' 

rinnovazzjoni maġġuri. 



 

 

 

Meta niġu għax-xiri tal-ikel, ħafna 

konsumaturi jinsistu fuq aktar opzjonijiet 

sostenibbli, u s-settur pubbliku mhuwiex 

eċċezzjoni. Il-produzzjoni organika, li wieħed 

jagħżel aktar alternattivi sostenibbli u t-tnaqqis 

tal-ikel u tal-ħela ta' ppakkjar għandhom il-

potenzjal li jagħmlu differenza sinfikanti. 

Pereżempju, il-ħela tal-ikel hija stmata li 

tammonta għal mill-inqas 170 miljun 

tunnellata ta' CO2e kull sena - ekwivalenti 

għall-emissjonijiet ta' pajjiż id-daqs tar-

Rumanija jew in-Netherlands
110

. 

 

7.2.1 L-approċċ tal-APE 

 Speċifika perċentwal minimu tal-ikel li 

għandu jiġi prodott b'mod organiku
111

. Ipprovdi punti addizzjonali tul l-istadju tal-

għoti għal perċentwali 'l fuq mir-

rekwiżit minimu; 

 

 Speċifika perċentwali minimi u/jew 

agħti punti għall-użu ta' frott u ħaxix li 

jkun fl-istaġun tiegħu; 

 

 Inkludi klawżoli tal-kuntratt dwar it-

tnaqqis tal-ħela tal-ikel u l-iskart mill-

ippakkjar tal-ikel; 

 

 Applika kriterji tal-għażla għall-caterers 

imsejsa fuq l-applikazzjoni ta' miżuri 

xierqa ta' ġestjoni ambjentali, bħal taħriġ 

lill-persunal. 

 

Nota: kriterji tal-UE ġodda għall-APE għall-

ikel u s-servizzi tal-forniment tal-ikel huma 

mistennija li jiġu ppubblikati fl-2016 
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 Sors: Il-Kummissjoni Ewropea (2010) Studju Preparatorju dwar l-Iskart tal-Ikel fost l-UE 27 Issibu hawn: 

http://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf 
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 Biex prodott tal-ikel jiġi kkummerċjalizzat bħala organiku fl-UE, għandu jissodisfa ċerti rekwiżiti, u għandu 

jkun iċċertifikat minn korp ta' spezzjoni approvat. Dawn ir-rekwiżiti huma stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill 

(KE) 834/2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi. 

Ikel sostenibbli f'Malmö, l-Iżvezja 
L-għan ta' Malmö huwa li sal-2020 

isservi ikel 100 % organiku fis-servizzi 

kollha ta' forniment pubbliku tal-ikel. 

Akkwist pubbliku pilota għall-iskola ta' 

Djupadal stabbilixxa għadd ta' rekwiżiti, 

pereżempju li l-prodotti organiċi jiġu 

inklużi fis-selezzjoni tal-prodotti, u li l-

konsenji jsiru darba fil-ġimgħa, bil-vetturi 

jilħqu l-kriterji tas-sostenibbiltà tat-

trasport tal-belt. Sa tmiem il-proġett 

pilota, 97 % mill-ikel servut fil-canteen 

kien organiku. L-impatt fuq il-baġit ġie 

minimizzat b'bidla mill-prodotti tal-ikel 

lejn ħaxix staġunali. 

Ikel organiku għall-iskejjel fi 

Franza  

Il-Belt ta' Lens għamlet talba biex 

20 % tal-ikel ipprovdut fis-servizzi 

tal-forniment tal-ikel tal-iskejjel ikun 

organiku. L-ikel ipprovdut kellu 

jkun organiku ċċertifikat. Il-fornituri 

tas-servizz huma meħtieġa li 

jiżguraw it-traċċabbiltà, bi klawżoli 

tal-eżekuzzjoni tal-kuntratti li 

jinkludi multi talli ma tiġix 

pprovduta informazzjoni dwar il-

metodi ta' produzzjoni u t-

traċċabbiltà tal-prodott fuq talba. 

Din is-sejħa għall-offerti kellha 

benefiċċji għas-saħħa tal-bniedem u 

dik ekoloġika, u għenet biex tiġi 

promossa u tiżdied id-domanda 

għall-ikel organiku.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue41_Case_Study87_Lens_catering.pdf


 

 

7.3 Il-vetturi tat-trasport bit-triq 
Is-settur tat-trasport huwa responsabbli għal 

madwar 25 % ta' emissjonijiet ta' gass b'effett ta' 

serra fl-UE, bit-trasport bit-triq jammonta għall-

maġġoranza ta' dawn l-emissjonijiet
112

. Filwaqt 

li l-vetturi saru aktar effiċjenti fil-fjuwil u aktar 

nodfa, il-volum tat-trasport kompla jiżdied u t-

tniġġis fl-arja u impatti oħrajn joħolqu problema 

serja f'ħafna partijiet tal-Ewropa. Hemm ħafna 

modi biex tnaqqas l-impatt ambjentali ta' sjieda 

u l-użu ta' vettura, minn vetturi tal-elettriku u 

dawk bi fjuwil alternattiv, għal car sharing u l-

inkoraġġiment ta' modi oħrajn ta' trasport.  

 

Jekk dawn l-alternattivi jiġu adottati jista' 

jinkiseb iffrankar tal-kost sinifikanti għas-settur 

pubbliku permezz ta' effiċjenza fil-fjuwil, 

benefiċċji tat-taxxa kif ukoll dawk tas-saħħa. 

Barra mill-flotot tal-karozzi, is-settur pubbliku 

huwa responsabbli għal numru kbir ta' karozzi 

tal-linja, vetturi ta' emerġenza u trakkijiet tal-

ġbir tal-iskart, u għal dawn il-vetturi ġew 

żviluppati approċċi għall-APE speċifiċi.  

 

7.3.1 L-approċċ tal-APE 

 

 Irrevedi l-ħtiġijiet tal-flotta tiegħek biex 

tara jekk huwiex possibbli li tnaqqas in-

numru u/jew id-daqs tal-vetturi, u li 

tipprijoritizza s-sostituzzjoni ta' vetturi 

qodma u li jniġġsu ħafna.  

 

 Speċifika l-vetturi bl-inqas emissjonijiet 

ta' CO2 possibbli għall-klassi u d-daqs 

tagħhom
113

 u li jissodisfaw l-aktar 

standards tal-EURO riċenti għall-

emissjonijiet ta' partikolati u NOx. 

 

 Inkoraġġixxi l-vetturi bi fjuwil 

alternattiv u opzjonijiet tal-elettriku jew 

ibridi. 
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 Sors: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/index_en.htm 
113

 Tista' tikkontrolla l-emissjonijiet ta' CO2 tal-mudelli ta' vetturi disponibbli permezz tal-Portal tal-Vetturi 

Nodfa (www.cleanvehicle.eu) 

Vetturi ekoloġiċi fis-Slovenja 
L-Aġenzija dwar l-Akkwist Pubbliku 

fis-Slovenja tefgħet sejħa għall-offerti 

għall-vetturi tat-trasport bit-triq, billi 

speċifikat li l-vetturi kollha għandhom 

jissodisfaw l-aktar standard ta' 

emissjonijiet tal-Euro riċenti jew l-

ekwivalenti u ma għandhiex taqbeż ċerti 

livelli massimi ta' emissjonijiet ta' CO2. 

Il-kriterji tal-għoti taw ippeżar għoli lill-

Ikkostjar tul iċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCC) ta' 

natura operattiva. L-approċċ u l-

ispeċifikazzjoni tal-LCC wasslu lill-

kuntratturi biex jippreżentaw sejħiet 

għall-offerti għal vetturi b'emissjonijiet 

aktar baxxi ta' CO2. It-tnaqqis fl-

emissjonijiet ta' CO2 varja minn 3 g/km 

għal 45 g/km għal kull vettura, skont il-

lott.  

Servizz ekoloġiku tal-karozza tal-

linja f'Reading  
Fl-2012, il-Kunsill ta' Reading Borough 

mexxa sejħa għall-offerti għal kuntratt ta' 

servizz ta' karozzi tal-linja. L-istedina lill-

operaturi biex jagħmlu offerti għall-

kuntratt tas-servizz stabbiliet kriterji ta' 

punteġġ li ħeġġew opzjonijiet innovattivi, 

inklużi reġimi ta' emissjonijiet superjuri. 

Il-kriterji tal-għoti ġew ippeżati bħala 

75 % kwalità u 25 % prezz. L-aktar 

standards ta' emissjonijiet tal-Euro, 

kwistjonijiet ambjentali u innovazzjoni 

riċenti rrappreżentaw 8.6 % tal-punti ta' 

kwalità totali mogħtija. L-offerent rebbieħ 

imexxi s-servizz, li ngħataw il-marka l-

ġdida bl-isem ta' greenwave, permezz ta' 

karozzi tal-linja li jaħdmu bis-CNG, 

b'bijometan mixtri minn sorsi agrikoli. 

Emissjonijiet ta' NOx ta' karozzi tal-linja 

li jaħdmu bil-bijometan huma 30 %-50 % 

aktar baxxi minn karozzi tal-linja 

komparabbli li jaħdmu bid-diżil u 

kklassifikati taħt Euro V, b'benefiċċji 

addizzjonali ta' tnaqqis fl-istorbju. 

"Il-kuntratt ingħata lill-kumpanija [li] 
offriet l-aktar offerta ekonomikament 

vantaġġuża u dan inkluda l-operat tas-

servizz b'karozzi tal-linja li jaħdmu bis-
CNG" Stephen Wise, Kunsill ta' Reading 

Borough 



 

 

 

 Naqqas il-konsum tal-fjuwil permezz ta' sewqan ekoloġiku, sistemi ta' monitoraġġ tal-

pressjoni tat-tajers u l-indikaturi ta' meta għandek tibdel il-ger, billi tuża lubrikanti 

b'viskożità baxxa u tajers li għandhom reżistenza baxxa tad-dawran.  
 

 Akkwista vetturi b'sistemi tal-arja kundizzjonata b'berrieda ta' GWP baxx (Potenzjal 

ta' Tisħin Globali)  
 

 Akkwista tajers favur l-ambjent u żjut lubrikanti riġenerati u assigura l-ġbir u l-

ġestjoni korretti ta' żjut lubrikanti u tajers użati.  

 

 Applika l-ikkostjar tul iċ-ċiklu tal-ħajja inkluż il-kost ta' esternalitajiet ambjentali, 

biex tqabbel il-kostijiet reali ta' vetturi differenti
114

. 

 

7.4 Il-prodotti li jużaw l-enerġija 
Kompjuters, printers, dawl u prodotti oħrajn li 

jużaw l-enerġija jinkisbu mill-maġġoranza tal-

awtoritajiet pubbliċi. Ħafna huma responsabbli 

wkoll għax-xiri ta' oġġetti aktar speċjalizzati 

bħat-tagħmir mediku. Oġġetti elettroniċi u 

elettriċi għandhom marka ambjentali qawwija 

minħabba l-materja prima użata u l-enerġija li 

jikkonsmaw, kif ukoll r-rimi tagħhom fi tmiem 

il-ħajja. Peress li l-volum u l-varjetà tal-apparat 

użat kibru, saret prijorità li jiġu kkontrollati l-

kostijiet u l-impatt ambjentali assoċjati ma' 

dawn il-prodotti.  

 

Fortunatament dan huwa qasam fejn l-APE 

jista' jitqies li jwassal benefiċċji reali u huma 

disponibbli numru ta' prodotti preferibbli għal 

raġunijiet ambjentali. Dawn ivarjaw minn 

tagħmir tal-IT ultra-effiċjenti permezz ta' LED 

jew soluzzjonijiet oħrajn tad-dawl b'enerġija 

baxxa. Dawn l-opzjonijiet jistgħu jiġu dejjem 

aktar adottati mingħajr ma tiġi kompromessa l-

kwalità tal-esperjenza tal-utent u ser jiffrankaw 

il-kostijiet fuq iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom.  
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 Id-Direttiva dwar il-Vetturi Nodfa (2009/33/KE) tipprovdi metodu biex tattribwixxi l-kostijiet għall-

esternalitajiet ambjentali (emissjonijiet) meta wieħed jixtri vettura. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw dawn 

il-kostijiet jew fatturi sa darbtejn aktar mill-valuri stabbiliti fl-Anness tad-Direttiva.  

Oġġetti elettriċi effiċjenti fl-

enerġija fl-Awstrija 
L-Aġenzija dwar l-Akkwist Federali 

Awstrijaka (FPA) tefgħet sejħa għall-

offerti ta' EUR 3.75m ta' oġġetti b'użu 

baxx ta' elettriku (brown goods) u oġġetti 

b'użu għoli ta' elettriku (white goods) għal 

kuntratt ta' qafas ta' 24 xahar, bl-opzjoni 

ta' estensjoni ta' 12-il xahar. Il-kriterji tas-

sejħa għalll-offerti ġew żviluppati minn: 

 Regolamenti dwar id-disinn 

ekoloġiku u t-tikketta tal-enerġija tal-

UE; 

 kriterji tal-Pjan ta' Azzjoni Awstrijak 

għall-Akkwist Pubbliku Sostenibbli, u 

r-rigorożità tat-tikketti ekoloġiċi; 

 riċerka tas-suq tal-prodotti. 

 

Meta mqabbel mas-sejħa għall-offerti 

preċedenti, l-akkwist wassal għal tnaqqis 

ta' 20 % f'CO2e, b'iffrankar ta' 

124 tunnellata u tnaqqis ta' 20 % fl-

enerġija użata.  

 

"Permezz tar-riċerka dwar liema huma l-
aħjar standards meta niżviluppaw il-

kriterji tagħna, tejjibna s-sejħa għall-
offerti preċedenti għal emissjonijiet baxxi 

ta' CO2 tal-prodotti." Johannes Naimer, 

Aġenzija dwar l-Akkwist Federali 



 

 

Fl-2012 l-Introduzzjoni tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija ħolqot numru ta' rekwiżiti 

obbligatorji għal gvern ċentali meta jinxtraw prodotti li jużaw l-enerġija
115. Dawn qegħdin 

jiġu inkorporati fil-kriterji għall-APE għal gruppi ta' prodotti rilevanti hekk kif jiġu aġġornati.  
 

7.4.1Approċċ għall-APE 

 

Għat-tagħmir tal-IT u tal-immaġnijiet 

 Assigura li qiegħed tixtri tagħmir tal-ogħla klassi ta' effiċjenza fl-enerġija disponibbli 

għall-kategorija tal-prodott
116

. 

 

 Ixtri prodotti li huma mfassla biex ikunu effiċjenti fir-riżorsi, u li jiffaċilitaw l-użu 

mill-ġdid u r-riċiklaġġ (eż. dawk maħsuba għaż-żarmar) 

 

 Stabbilixxi rekwiżiti minimi għal-lonġevità tal-prodott, għall-parts tal-bdil u għall-

garanziji u/jew agħti aktar marki lill-prodotti b'garanzija itwal u aktar komprensiva. 

 

 Illimita l-livelli ta' sustanzi perikolużi li jinsabu fl-oġġetti elettroniċi u elettriċi 

 

 Itlob struzzjonijiet tal-utent u settings predefiniti biex timmassimizza l-effiċjenza fl-

enerġija tat-tagħmir mixtri. 

 

Għad-dawl 

 Fl-istadju tad-disinn, kun żgur li l-

installazzjonijiet l-ġodda tad-dawl 

ikollhom densità tal-potenza baxxa 

filwaqt li xorta waħda jissodisfaw ir-

rekwiżiti ta' kompiti viżwali (jiġifieri 

li l-livell ta' illuminazzjoni jkun 

suffiċjenti għall-kompiti li jkunu jridu 

jsiru fiż-żona) 

 

 Xiri ta' lampi ta' sostituzzjoni li 

jkollhom effikaċja għolja 

 

 Uża l-kontrolli tad-dawl biex tkompli 

tnaqqas il-konsum tal-enerġija u 

tħeġġeġ l-użu ta' ballasti li jitbaxxew fejn iċ-ċirkoastanzi jippermettu dan 

 

 Fil-fażi tal-installazzjoni, għandek tiżgura li s-sistema tiffunzjona kif maħsub, b'mod 

effiċjenti mil-lat ta' enerġija 
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 Id-Direttiva 2012/27/UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija. L-Anness III tad-Direttiva jiddefinixxi l-miżuri li 

għandhom jittieħdu mill-awtoritajiet tal-gvern ċentrali, u li jistgħu jiġu adottati b'mod volontarju minn 

awtoritajiet pubbliċi oħrajn.  
116

 Għall-awtoritajiet tal-gvern ċentrali, dan huwa rekwiżit legali skont id-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija 

għal kuntratti vvalutati li huma 'l fuq mil-livell limitu għall-applikazzjoni tad-Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku. 

Dan huwa meħtieġ sakemm ikun konsistenti mal-kosteffettività, mal-fattibbiltà ekonomika, ma' sostenibbiltà 

aktar wiesgħa, mal-adegwatezza teknika u ma' kompetizzjoni suffiċjenti. 

Dawl fit-toroq li huwa effiċjenti fl-

enerġija fil-Kroazja  
Il-Muniċipalità ta' Zupa Dubrovacka 

ppubblikat sejħa għall-offerti miftuħa 

għal dawl ġdid u fiss fit-triq biex 

jissostitwixxi l-fittings eżistenti lii 

mhumiex effiċjenti. L-ispeċifikazzjoni 

teknika tas-sejħa għall-offerti stipulat id-

dawl LED, bi kriterji żviluppati sabiex 

jikkonformaw mar-rekwiżiti ambjentali 

u tekniċi. L-akkwist wassal għal tnaqqis 

ta' 36 % f'CO2 kull sena, jew 

900 tunnellata ta' CO2 previsti fuq it-tul 

ta' ħajja ta' prodott ta' 25 sena. 



 

 

 Agħżel lampi b'kontenut ta' merkurju aktar baxx 

 

 Uża mill-ġdid jew irkupra l-iskart li jiġi prodott waqt l-installazzjoni 

  



 

 

Anness – Il-leġiżlazzjoni u l-politiki rilevanti 
Direttivi u politiki tal-UE 

  

Leġiżlazzjoni/politika Rilevanza 

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea 

Jipprovdi l-bażi għar-regolament dwar l-akkwist 

tal-UE u jistabbilixxi prinċipji fundamentali 

Id-Direttiva 2014/24/UE dwar l-akkwist pubbliku 

u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE  

Id-Direttiva dwar l-akkwist fis-settur pubbliku 

 

Id-Direttiva 2014/25/UE dwar l-akkwist minn 

entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-

ilma, l-enerġija, it-trasport u postali u li tħassar 

id-Direttiva 2004/17/KE 

Id-Direttiva dwar l-akkwist fis-settur tal-utilitajiet 

 

Id-Direttiva 2014/23/UE dwar l-għoti ta' kuntratti 

ta' konċessjoni 

Id-Direttiva dwar il-konċessjonijiet (tapplika 

kemm għas-settur pubbliku kif ukoll għal dak tal-

utilitajiet) 

Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, 

sostenibbli u inklussiv COM (2010) 2020. 

Strateġija tal-UE li tistabbilixxi miri speċifiċi li 

għandhom jinkisbu sal-2020. L-APE huwa 

msemmi bħala wieħed mill-miżuri biex jinkiseb 

tkabbir sostenibbli, u jissemma anki fl-inizjattivi 

Unjoni ta' Innovazzjoni, Ewropa Effiċjenti fir-

Riżorsi u Enerġija 2020 

L-akkwist pubbliku għal ambjent aħjar 

COM (2008) 400 

 

 

Jipprovdi gwida dwar kif għandu jitnaqqas l-

impatt ambjentali kkaġunat mill-konsum tas-

settur pubbliku, u kif għandu jintuża l-APE biex 

jixpruna l-innovazzjoni fit-teknoloġiji, prodotti u 

servizzi ambjentali. 

Id-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal li 

jakkumpanja COM (2008) 400 SEC (2008) 2126 

 

Jipprovdi linji gwida siewja għall-awtoritajiet 

pubbliċi dwar id-definizzjoni u l-verifikarta' 

kriterji ambjentali, għodod għall-ixprunar tal-

APE, u eżempji għal għadd ta' gruppi ta' prodotti. 

Joffri wkoll gwida legali u operazzjonali. 

L-għeluq taċ-ċirku – Pjan ta' azzjoni tal-UE għal 

Ekonomija Ċirkolari COM/2015/0614 final 

Jidentifika l-APE bħala komponent ewlieni tal-

ekonomija ċirkolari, il-ħtieġa li jiġu indirizzati 

kwistjonijiet bħad-durabbiltà u t-tiswija tal-

kriterji għall-APE, u l-ħtieġa li l-Kummissjoni 

tappoġġja l-implimentazzjoni għall-APE. 

L-Akkwist Pubbliku Prekummerċjali: L-ixprunar 

tal-innovazzjoni biex jiġu żgurati servizzi 

pubbliċi sostenibbli u ta' kwalità għolja fl-Ewropa 

COM (2007) 799 

Jistabbilixxi metodoloġija għall-akkwist ta' 

servizzi ta' riċerka u żvilupp li huma eżentati 

mid-Direttivi 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:52010DC0639


 

 

Ir-rekwiżiti settorjali u regolamenti rilevanti oħrajn 

 

 

 

Leġiżlazzjoni/politika Rilevanza 

Id-Direttiva 2012/27/UE dwar l-effiċjenza fl-

enerġija.  

Id-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija tirrikjedi lill-

awtoritajiet tal-gvern ċentali biex jixtru biss prodotti, 

servizzi u bini li huma effiċjenti ħafna fl-enerġija. L-

Anness III tad-Direttiva jistabbilixxi l-approċċ li japplika 

għal kull settur ta' prodott/servizz. 

Id-Direttiva 2009/33/KE dwar il-promozzjoni ta' 

vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-

użu tal-enerġija 

Id-Direttiva dwar il-Vetturi Nodfa tistabbilixxi rekwiżiti 

obbligatorji tal-APE għall-vetturi tat-trasport bit-triq, li 

jirrelataw mal-emissjonijiet u l-konsum tal-enerġija  

Ir-Regolament Nru 106/2008 dwar programm 

Komunitarju ta' tikkettar dwar l-effiċjenza 

enerġetika tat-tagħmir ta' l-uffiċċju 

Ir-Regolament tal-Energy Star jistabbilixxi rekwiżiti 

obbligatorji tal-APE għall-akkwist ta' tagħmir tal-uffiċċju 

Id-Direttiva 2010/31/UE dwar ir-rendiment tal-

bini fl-użu tal-enerġija 

Id-Direttiva EPB tipprovdi indikaturi u limiti għall-

kostruzzjoni b'effiċjenza enerġetika, inklużi rekwiżiti futuri 

obbligatorji għal bini b'użu ta' kważi żero enerġija 

Id-Direttiva 2010/30/UE dwar l-indikazzjoni 

permezz ta' ttikkettar u l-informazzjoni standard 

tal-prodott dwar il-konsum tal-enerġija u riżorsi 

oħra minn prodotti marbuta mal-enerġija 

Id-Direttiva dwar it-Tikkettar Enerġetiku tirrikjedi li ċerti 

prodotti (eż. kundizzjonaturi tal-arja, dishwashers, lampi) 

jiġu ttikkettati bi klassi ta' enerġija standardizzata. 

Attwalment dawn il-kassijiet huma soġġetti għar-reviżjoni 

skont proposta mill-Kummissjoni.  

Ir-Regolament Nru 66/2010 dwar skema ta' 

Ekotikketta tal-UE 

Il-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE u tal-UE għall-APE jiġu 

armonizzati sal-punt possibbli 

Id-Direttiva 2009/125/KE li tistabbilixxi qafas 

għall-iffissar ta' rekwiżiti għall-ekodisinn għal 

prodotti relatati mal-enerġija (tfassil mill-ġdid) 

Id-Direttiva tal-Ekodisinn tipprovdi l-qafas ewlieni tal-KE 

għall-iżvilupp ta' kriterji ambjentali għall-prodotti marbuta 

mal-enerġija 

Ir-Regolament Nru 1221/2009 dwar il-

parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet 

fi skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika 

ambjentali (EMAS) 

Ir-Regolament tal-EMAS jipprovdi referenza għal kif l-

EMAS tista' titqies fl-akkwist pubbliku 

Ir-Regolament Nru 995/2010 li jistabbilixxi l-

obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u 

prodotti tal-injam 

Ir-Regolament dwar l-Injam jipprovdi qafas li jiżgura l-

legalità tal-injam disponibbli fis-suq tal-UE  

Id-Direttiva 2012/19/UE dwar skart ta' tagħmir 

elettriku u elettroniku (STEE)  

Id-Direttiva li tistipula dispożizzjonijiet dwar il-ġbir 

separat, it-trattament u l-irkupru tal-iskart ta' tagħmir 

elettriku u elettroniku, u tistabbilixxi rekwiżiti rilevanti ta' 

disinn 

Id-Direttiva 2011/65/UE dwar ir-restrizzjoni tal-

użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir 

elettriku u elettroniku (RoHS)  

Tistabbilixxi rekwiżiti għall-manifatturi, importaturi u 

distributuri ta' tagħmir elettriku u elettroniku dwar sustanzi 

perikolużi identifikati fid-Direttiva, u regoli dwar l-

immarkar CE.   

Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 dwar ir-

reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u 

r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) 

Il-manifatturi huma mitluba jirreġistraw id-dettalji tal-

proprjetajiet tas-sustanzi kimiċi tagħhom, kif ukoll l-

informazzjoni ta-sikurezza, f'bażi tad-dejta ċentrali. 

Id-Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-

użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli 

Tistipula miri nazzjonali obbligatorji għas-sehem tal-

elettriku minn sorsi rinnovabbli, regoli dwar garanziji tal-

oriġini, u kriterji ta' sostenibbiltà ta' bijofjuwils u 

bijolikwidi. 

Id-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart (Id-

Direttiva ta' Qafas dwar l-Iskart) 

Tistipula l-kunċetti u d-definizzjonijiet bażiċi marbuta mal-

ġestjoni tal-iskart, u tistipula prinċipji ta' ġestjoni tal-iskart 

bħall-"prinċipju li min iniġġes iħallas", u l-"ġerarkija tal-

iskart". 



 

 

KIF TISTA' TIKSEB IL-PUBBLIKAZZJONIJIET TAL-UE  
Pubblikazzjonijiet mingħajr ħlas:  

kopja waħda: minn EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);  

aktar minn kopja waħda jew powsters/mapep: mir-rappreżentazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 

(http://ec.europa.eu/represent_en.htm); mid-delegazzjonijiet f'pajjiżi mhux tal-UE 

(http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm); billi tikkuntattja s-servizz ta' Europe Direct 

(http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) jew ċempel fuq 00 800 6 7 8 9 10 11 (numru 

tat-telefown mingħajr ħlas minn kwalunkwe post fl-UE) (*).  

 
(*) L-informazzjoni mogħtija hija mingħajr ħlas, kif inhuma wkoll il-maġġoranza tat-telefonati (għalkemm  xi 

operaturi, phone boxes jew lukandi jaf jitolbuk tħallas).  

Pubblikazzjonijiet bi ħlas:  

mill-EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).  

 

Abbonamenti bi ħlas:  

permezz ta' wieħed mill-aġenti tal-bejgħ tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni 

Ewropea (http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm). 

 


