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1 INTRODUZZJONI 
 
Il-kriterji tal-akkwist pubbliku ekoloġiku (APE) tal-UE huma mfassla sabiex jagħmluha aktar faċli għall-awtoritajiet pubbliċi biex jixtru oġġetti, servizzi u xogħlijiet b’impatti 
ambjentali mnaqqsa. L-użu tal-kriterji huwa volontarju. Il-kriterji huma fformulati b’tali mod li, jekk jitqies xieraq mill-awtorità individwali, ikunu jistgħu jiġu integrati (b’mod 
parzjali jew bis-sħiħ) fid-dokumenti tal-offerti tal-awtorità b’editjar minimu. Qabel ma jippubblikaw sejħa għall-offerti, l-awtoritajiet pubbliċi jingħataw il-parir li jivverifikaw l-
offerta disponibbli tal-oġġetti, tas-servizzi u tax-xogħlijiet li beħsiebhom jixtru fis-suq li jkunu qegħdin joperaw fih. Meta awtorità kontraenti tkun beħsiebha tuża l-kriterji ssuġġeriti 
f’dan id-dokument, hija trid tagħmel dan b’mod li jiżgura konformità mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-akkwist pubbliku (ara, pereżempju, l-Artikoli 42, 43, 67(2) jew 68 
tad-Direttiva 2014/24 u dispożizzjonijiet simili f’leġiżlazzjoni oħra tal-UE dwar l-akkwist pubbliku). Informazzjoni prattika dwar dan tista’ tinstab ukoll fil-manwal tal-2016 dwar ix-
xiri ekoloġiku, li huwa disponibbli fuq http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm 
Dan id-dokument jelenka l-kriterji tal-APE tal-UE għall-manutenzjoni tal-ispazju pubbliku. Rapport tekniku mehmuż jipprovdi r-raġunament sħiħ għall-għażla ta’ dawn il-kriterji u 
jagħti referenzi għal aktar informazzjoni. Il-kriterji huma maqsuma fi kriterji tal-għażla, speċifikazzjonijiet tekniċi, kriterji għall-għoti u klawżoli tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt. Il-
kriterji huma ta’ żewġ tipi: 

• Kriterji ewlenin — li huma mfassla sabiex jippermettu applikazzjoni faċli tal-APE, filwaqt li jiffokaw fuq il-qasam ewlieni/l-oqsma ewlenin ta’ prestazzjoni ambjentali ta’ 
prodott u għandhom l-għan li jżommu l-kostijiet amministrattivi tal-kumpaniji għall-minimu. 

• Kriterji komprensivi — li jqisu aktar aspetti jew livelli ogħla ta’ prestazzjoni ambjentali, biex jintużaw minn awtoritajiet li jkunu jridu jagħtu appoġġ ulterjuri fl-għanijiet li 
għandhom x’jaqsmu mal-ambjent u l-innovazzjoni. 

Tiddaħħal il-formulazzjoni “l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi” jekk il-kriterji jkunu identiċi għaż-żewġ tipi. 
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1.1 Definizzjoni u Kamp ta’ Applikazzjoni 
 
Il-grupp ta’ prodotti “manutenzjoni tal-ispazju pubbliku” jinkludi l-ispazji pubbliċi li ġejjin: 

- toroq pubbliċi, toroq, vjali u boulevards  
- korsiji għaċ-ċiklisti  
- żoni pedonali, inklużi bankini , passaġġi ta’ taħt l-art, turġien, plażas, eċċ. 
- ġonna u parks magħmulin mill-bniedem 
- funtani, lagi u għadajjar. 

 
Il-grupp ta’ prodotti “manutenzjoni tal-ispazju pubbliku” ma jinkludix: 

- parks naturali u foresti 
- portijiet, kanali, linji kostali, eċċ. 

 
Il-grupp ta’ prodotti “manutenzjoni tal-ispazju pubbliku” ma jinkludix l-attivitajiet li ġejjin: 

- tibdil tal-bankini u tal-għamara urbana 
- tiswija jew tibdil ta’ sistemi ta’ tisqija, funtani, sinjali tat-toroq, għamara urbana u tagħmir mekkaniku (eż. xatbiet) 
- manutenzjoni tad-drenaġġ 
- attivitajiet ta’ tibjid u ta’ tibjid mill-ġdid. 

 
Il-grupp ta’ prodotti “manutenzjoni tal-ispazju pubbliku” jinkludi l-kategoriji li ġejjin kif ukoll il-kodiċijiet rilevanti tagħhom tal-vokabularju komuni tal-akkwist (CPV). Il-kodiċijiet 
CPV jistabbilixxu sistema ta’ klassifikazzjoni unika għall-akkwist pubbliku bil-għan li jiġu standardizzati r-referenzi użati mill-awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti biex jiddeskrivu l-
kuntratti ta’ akkwist pubbliku. Il-kategoriji inklużi fil-grupp ta’ prodotti “manutenzjoni tal-ispazju pubbliku” u l-kodiċijiet CPV rilevanti tagħhom ikopru dan li ġej: 
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Kategorija 1: “Xiri ta’ prodotti tat-tindif u servizzi tat-tindif ta’ barra”: 

- “Il-prodotti tat-tindif ta’ barra jinkludu dan li ġej”: 
o deterġenti tat-tindif b’użi multipli   
o materjali tas-sustanzi għall-manutenzjoni tax-xitwa (tneħħija tal-borra u tas-silġ) Kodiċi CPV 44113910-7  
o tixrid tal-melħ Kodiċi CPV 34927100-2 
o provvisti/aċċessorji/partijiet mekkaniċi, eż. xkupilji, rollijiet, eċċ. 

-  “Servizzi tat-tindif ta’ barra”: Is-servizzi huma ddefiniti kif muri hawn taħt u bħala dawk koperti bil-kodiċijiet CPV li ġejjin: 
o servizzi tat-tindif u tal-knis tat-toroq li jikkorrispondu għall-kodiċi CPV 90610000:  

 knis mekkaniku u manwali tal-bankina, tal-korsija għaċ-ċiklisti, tat-triq (asfalt, pedament tat-triq) u tal-ġenb tat-triq (spallejn, kurduni, żoni ħodor)  
o servizzi tat-tindif tal-laned taż-żibel li jikkorrispondu għall-kodiċi CPV 90918000: 

 tneħħija taż-żibel mill-art 
 ġbir u separazzjoni taż-żibel mil-laned taż-żibel 

o tindif bil-ġett tal-ilma mekkaniku u manwali li jikkorrispondi għall-kodiċi CPV 42924730, apparat għat-tindif tal-ilma bil-pressjoni u 42924740-8 apparat għat-
tindif bi pressjoni għolja: 
 tindif tal-faċċata/tal-wiċċ 

o servizzi ta’ tneħħija ta’ graffiti li jikkorrispondu għall-kodiċi CPV 90690000: 
 tneħħija ta’ graffiti 

o servizzi ta’ kklerjar tal-borra li jikkorrispondu għall-kodiċi CPV 90620000 u servizzi ta’ kklerjar tas-silġ li jikkorrispondu għal 90630000: 
 tneħħija ta’ borra u silġ mill-bankini, mill-korsiji għaċ-ċiklisti u mit-toroq 

o tindif ta’ funtani, lagi u għadajjar 
o tindif wara avvenimenti naturali tat-temp (bħal maltempati jew xita/borra qawwija). 

 
Kategorija 2: “Xiri ta’ prodotti u servizzi ta’ ġardinaġġ”: 

- “Il-prodotti tal-ġardinaġġ jinkludu dan li ġej: 
o tejjieba tal-ħamrija 
o pjanti ornamentali 
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o sistemi ta’ tisqija 
o erbiċidi u pestiċidi. 

- “Servizzi ta’ ġardinaġġ”: Is-servizzi huma ddefiniti kif muri hawn taħt u bħala dawk koperti bil-kodiċijiet CPV li ġejjin: 

o iż-żbir tas-siġar li jikkorrispondi għall-kodiċi CPV 77341000 
o it-tirqim tas-sisien tal-ħaxix li jikkorrispondi għall-kodiċi CPV 77342000  
o it-tħawwil u t-tibdil tal-pjanti u tas-siġar: li jikkorrispondi għall-kodiċi CPV 77330000, servizzi ta’ wirjiet bil-fjuri; 03121100, Pjanti ħajjin, basal, għeruq, biċċiet 

tal-pjanti u fergħat għat-tilqim; 03440000, Prodotti tal-foresta; 03441000, Pjanti ornamentali, ħxejjex, muski jew likeni; 03451000, Pjanti; 03451100, Pjanti għat-
Taħwil; 03451200, Basal tal-fjuri; 03451300, Arbuxelli; 03452000, Siġar; 77314100, Servizzi ta’ ħaxix; 77315000, Servizzi ta’ tiżrigħ; 

o fertilizzazzjoni 
o kontroll tal-ħaxix ħażin u użu tal-pestiċidi: li jikkorrispondi parzjalment għall-kodiċi CPV 77312000, Servizzi tat-tneħħija tal-ħaxix ħażin 
o tibdil ta’ lawn 
o tisqija manwali u awtomatizzata. 

 
Kategorija 3 “Xiri ta’ prodotti u servizzi tal-makkinarju”: 

- “Prodotti tal-ġardinaġġ” kif iddefiniti mir-Regolament (UE) Nru 2016/1628 dwar il-Makkinarju Mobbli Mhux tat-Triq (NRMM), mid-
Direttiva 2006/46/KE dwar il-makkinarju, u mid-Direttiva 2000/14/KE dwar l-Istorbju fuq Barra (Anness I, punt Nru 46). Il-prodotti tal-makkinarju 
jinkludu dawn li ġejjin: 

o magni għall-qtugħ tal-lawn (inklużi magni għall-qtugħ tal-ħaxix li jitmexxew minn wara jew li jintrikbu)  
o barraxxa tar-raba’ (skarifaturi)  
o lupi tal-katina 
o brush cutters 
o trimmer tal-ħaxix/trimmer tat-tarf tal-ħaxix 
o trimmers tas-sisien tal-ħaxix 
o magni taż-żbir u magni simili mħaddma bl-idejn 
o magni li jiġbru l-weraq u magni li jtajru l-weraq 
o mgħażqa bil-mutur 
o ħdim bil-mutur ikkontrollat minn persuni għaddejjin bil-mixi 
o makkinarji li jqattgħu/makkinarji li jiċċippjaw (skont id-definizzjoni applikabbli għat-tagħmir tal-ġardinaġġ iddettaljat fid-Direttiva 2000/14/KE dwar l-Istorbju) 
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o magni kenniesa motorizzati jew kompatti 
o magni għat-tixrid 
o magna motorizzata li tneħħi l-borra. 

 

- “Servizzi ta’ makkinarju”: Is-servizzi huma ddefiniti bħala servizzi li jeħtieġu l-użu ta’ makkinarju (kif iddefinit mill-kriterji tal-APE) għall-manutenzjoni 
ta’ spazji pubbliċi. L-attività ta’ manutenzjoni tkopri dan li ġej: 

o servizzi ta’ ġardinaġġ 
o servizzi tat-tindif ta’ barra. 

 
Kategorija 4: “Xiri ta’ vetturi u flotta tas-servizz”: 

- “Vetturi” kif iddefiniti li jinkludu dan li ġej:  
o vetturi heavy-duty, jiġifieri vetturi tal-kategoriji N2 u N3, kif iddefiniti mid-Direttiva 2007/46 
o vetturi speċjali u vetturi oħra bi skop speċjali kif iddefiniti mid-Direttiva 2007/46 
o vetturi għat-tindif tat-toroq (magni kenniesa mmuntati fuq trakk) 
o il-kamp ta’ applikazzjoni tal-vetturi jeskludi l-magni kenniesa u l-magni għat-tixrid kompatti li jitqiesu bħala makkinarju mobbli mhux tat-triq. 

 

- “Servizzi tal-flotta u tal-vetturi”: fejn is-servizzi li jinvolvu l-użu ta’ vetturi jingħataw b’kuntratt, il-kriterji ġew irrakkomandati għall-flotta tas-servizz li 
tintuża fit-twettiq tas-servizz. 

 
Kategorija 5: “Kriterji komuni għall-kategoriji tas-servizz”: 

- Dawn jiddefinixxu l-kriterji biex jiżguraw li l-fornituri tas-servizzi u l-impjegati tagħhom ikunu kompetenti u jippromwovu l-aħjar prattiki operattivi permezz tal-
implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ ġestjoni ambjentali.  

 (Ara r-rapport tekniku għad-dettalji u għal aktar definizzjonijiet tekniċi) 
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1.2 Nota ġenerali dwar verifika 
 
Għal għadd żgħir ta’ kriterji, il-mezz propost ta’ verifika huwa l-forniment ta’ rapporti tat-testijiet. Għal kull kriterju, huma indikati l-metodi ta’ ttestjar rilevanti. Hija r-
responsabbiltà tal-awtorità pubblika biex tiddeċiedi f’liema stadju jenħtieġ li jiġu pprovduti tali riżultati tat-testijiet. B’mod ġenerali, ma jidhirx neċessarju li l-offerenti kollha 
jintalbu jipprovdu riżultati tat-testijiet mill-bidu nett. Biex jitnaqqas il-piż minn fuq l-offerenti u l-awtoritajiet pubbliċi, meta jiġu sottomessi offerti, awtodikjarazzjoni tista’ titqies 
suffiċjenti. Wara dan, hemm għażliet differenti għal jekk u meta jkunu jistgħu jintalbu dawn it-testijiet: 
 

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

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

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

Rapport tat-test jivverifika li prodott kampjun kien ittestjat għal ċerti rekwiżiti, u mhux l-oġġetti li ntbagħtu tabilħaqq skont il-kuntratt. Għall-kuntratti qafas, is-sitwazzjoni 
tista’ tkun differenti. Dan ix-xenarju huwa kopert f’aktar dettall fil-punt li jmiss dwar l-eżekuzzjoni tal-kuntratt u fl-ispjegazzjonijiet addizzjonali ta’ hawn taħt. 
 

b) Matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt: 
Ir-riżultati tat-testijiet jistgħu jintalbu għal oġġett wieħed jew aktar ikkonsenjati skont il-kuntratt, b’mod ġenerali, jew inkella jekk ikun hemm xi dubju ta’ dikjarazzjonijiet 
foloz. Dan huwa partikolarment importanti għal kuntratti qafas li ma jistipulawx ordni inizjali. 
Huwa rrakkomandat li l-klawżoli tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt jiġu stabbiliti b’mod espliċitu. Dawn jenħtieġ li jistipulaw li l-awtorità kontraenti tkun intitolata twettaq testijiet 
ta’ verifika b’mod każwali fi kwalunkwe ħin matul it-terminu tal-kuntratt. F’każ li r-riżultati ta’ tali testijiet juru li l-prodotti kkonsenjati ma jissodisfawx il-kriterji, l-
awtorità kontraenti hija intitolata tapplika penali u tista’ ttemm il-kuntratt. Xi awtoritajiet pubbliċi jinkludu kundizzjonijiet li jekk, wara t-testijiet, il-prodott ikun qiegħed 
jissodisfa r-rekwiżiti tagħhom, il-kostijiet tal-ittestjar għandhom jitħallsu mill-awtorità pubblika; iżda jekk ir-rekwiżiti ma jiġux issodisfati, il-kostijiet jridu jitħallsu mill-
fornitur. 
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Għal ftehimiet qafas, il-punt li fih tintalab li tingħata prova se jiddependi fuq l-arranġament speċifiku tal-kuntratt: 
i) Għall-kuntratti qafas b’operatur wieħed fejn l-oġġetti individwali li għandhom jiġu kkonsenjati jkunu identifikati meta jingħata l-ftehim qafas, u meta tkun biss 

kwistjoni ta’ kemm-il unità se tkun meħtieġa, japplikaw l-istess kunsiderazzjonijiet bħall-kuntratti ta’ provvista ta’ darba deskritti aktar ’il fuq; 
ii) Għall-ftehimiet qafas li jinvolvu għażla minn qabel ta’ diversi fornituri potenzjali segwita minn kompetizzjonijiet fost dawk magħżula minn qabel, f’dan l-istadju 

inizjali tal-għażla minn qabel l-offerenti se jkollhom juru biss il-kapaċità tagħhom li jikkonsenjaw oġġetti li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi tal-eżekuzzjoni tal-
ftehim qafas. Għal kuntratti (jew ordnijiet) “call-down”  konsegwenti li jingħataw wara l-kompetizzjoni fost il-fornituri magħżula minn qabel, fil-prinċipju 
japplikaw l-istess kunsiderazzjonijiet bħal taħt a) u b) ta’ hawn fuq, jekk rekwiżiti addizzjonali jridu jiġu ppruvati taħt il-kompetizzjoni. Jekk il-kompetizzjoni tiġi 
deċiża biss fuq il-bażi tal-prezz, imbagħad jenħtieġ li titqies verifika fl-istadju tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt. 

Ta’ min jinnota wkoll li, skont l-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2014/24/UE, l-awtoritajiet kontraenti jridu jaċċettaw mezzi oħra xierqa ta’ prova. Dan jista’ jinkludi dossier 
tekniku tal-manifattur fejn l-operatur ekonomiku kkonċernat ma kellu l-ebda aċċess għar-rapporti tat-testijiet, jew l-ebda possibbiltà li jakkwistahom fil-limiti ta’ żmien 
rilevanti. Dan il-każ huwa bil-kundizzjoni li n-nuqqas ta’ aċċess ma kienx attribwibbli għall-operatur ekonomiku kkonċernat u li l-operatur ekonomiku kkonċernat jagħti 
prova li x-xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi pprovduti minnu jissodisfaw ir-rekwiżiti jew il-kriterji stabbiliti fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-kriterji għall-għoti jew il-
kundizzjonijiet tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt. Jekk ikun hemm referenza għal ċertifikat/rapport tat-test imħejji minn korp ta’ valutazzjoni tal-konformità speċifiku 
responsabbli għat-twettiq tat-testijiet, l-awtoritajiet kontraenti jridu jaċċettaw ukoll iċ-ċertifikati/ir-rapporti tat-testijiet maħruġa minn korpi ta’ valutazzjoni ekwivalenti 
oħra. 
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2 IMPATTI AMBJENTALI EWLENIN MINN PRODOTTI U SERVIZZI TAT-TINDIF TA’ BARRA 
 
Abbażi tal-evidenza xjentifika disponibbli, l-impatti ambjentali ewlenin tal-prodotti u s-servizzi tat-tindif ta’ barra mill-perspettiva taċ-ċiklu tal-ħajja huma miġbura fil-qosor fit-
tabelli ta’ hawn taħt (għal aktar dettalji, ara r-rapport tekniku). L-istess tabella tippreżenta wkoll l-approċċ tal-UE għall-APE biex jiġu mitigati jew jitnaqqsu dawk l-impatti. 

1. Prodotti u servizzi tat-tindif ta’ barra. 

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

• Il-formulazzjoni tal-prodotti tat-tindif u l-użu tal-materja 
prima, il-manifattura u t-tmiem tal-ħajja tal-prodotti tat-tindif u 
aċċessorji mhux riutilizzabbli tat-tindif 

• Il-konsum tal-enerġija u tal-ilma fil-fażi tal-użu ta’ 
prodotti tat-tindif u tagħmir tal-enerġija 

• L-iskariku tal-ilma mormi relatat mal-użu tal-prodotti 
tat-tindif 

• Il-ġenerazzjoni ta’ skart (solidu u likwidu) 

• Il-korrużjoni ta’ strutturi fiżiċi u vetturi assoċjati mal-użu ta’ 
materjali għat-tindif  
 

 • Il-ħtieġa ta’ kompetenzi ewlenin u l-applikazzjoni ta’ 
miżuri u prattiki ewlenin ta’ ġestjoni ambjentali mill-fornitur tas-servizz 

• Il-ħtieġa ta’ taħriġ adegwat u frekwenti għall-persunal tal-fornitur 
ta’ servizz 

• Il-ħtieġa tal-użu ta’ prodotti tat-tindif b’impatt ambjentali 
mnaqqas 

• L-inkoraġġiment tal-konċentrazzjoni tal-prodott tat-tindif max-xiri 
• Il-ħtieġa tal-provvista ta’ oġġetti konsumabbli b’impatt 

ambjentali mnaqqas 

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

L-informazzjoni ddettaljata dwar il-manutenzjoni tal-ispazju pubbliku, inkluża informazzjoni dwar leġiżlazzjoni, standards u sorsi tekniċi relatati li jintużaw bħala evidenza, tista’ 
tinstab fir-rapport tekniku. 
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2.1 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAX-XIRI TA’ PRODOTTI U SERVIZZI TAT-TINDIF (KATEGORIJA 1) 
 

2.1.1 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAX-XIRI TA’ PRODOTTI TAT-TINDIF  
 

2.1.1.1 Suġġett 
SUĠĠETT 

Ix-xiri ta’ prodotti tat-tindif u servizzi tat-tindif ta’ barra b’impatt ambjentali mnaqqas. 
 

2.1.1.2 Speċifikazzjonijiet tekniċi u kriterji għall-għoti għax-xiri ta’ prodotti tat-tindif ta’ barra 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA (TS) 
TS1. Użu ta’ prodotti tat-tindif ta’ barra b’impatti ambjentali baxxi 
1. Il-prodotti tat-tindif kollha użati ma jridux jiġu kklassifikati u ttikkettati bħala tossiċi 
akuti, bħala sustanza tossika speċifika għall-organi fil-mira, bħala sensitizzaturi 
respiratorji jew tal-ġilda, karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni, jew 
perikolużi għall-ambjent, jew fjammabbli skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 
dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (ir-
“Regolament CLP”), kif indikat fit-Tabella 1 hawn taħt: 
Tabella 1 

Tossiċità akuta (Toss. 
Akuta) 

Toss. Akuta 1, Toss. Akuta 2 
Toss. Akuta 3 

Tossiċità speċifika 
għall-organi fil-mira – 
esponiment ripetut 
(STOT RE)   

STOT RE 1 jew 2 
 
 
 

TS1. Użu ta’ prodotti tat-tindif ta’ barra b’impatti ambjentali baxxi 
1. Il-prodotti tat-tindif kollha fis-sena, skont il-volum tax-xiri, iridu jkunu konformi 
mal-kriterju 4 dwar is-sustanzi esklużi u ristretti tal-Ekotikketta tal-UE għall-prodotti 
tat-tindif għal uċuħ ebsinb. 
2. Il-prodotti tat-tindif iridu jingħataw is-sistemi ta’ dożaġġ irrakkomandati (eż. pompa, 
ċilindru ggradwat) meta applikabbli. L-informazzjoni dwar l-iskeda tad-data teknika 
tas-sistema ta’ dożaġġ trid tispeċifika d-doża u t-tagħmir ta’ dispensar.  
 

 
Verifika: 
1. L-offerent irid jipprovdi dikjarazzjoni ta’ konformità ma’ dan il-kriterju, appoġġjata 
mill-iskedi tad-data dwar is-sikurezza tal-materjal. Il-prodotti li jkunu ngħataw 
ekotikketta ISO tat-Tip I rilevanti li tkopri l-istess rekwiżiti għandhom jitqiesu li 
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Tossiċità speċifika 
għall-organi fil-mira – 
esponiment wieħed 
(STOT SE)   

STOT SE 1, 2 jew 3 

Karċinoġeniċità (Karċ.) Karċ. 1A, Karċ. 1B, Karċ. 2 
Mutaġeniċità għaċ-
ċelloli ġerminali 
(Muta.) 

Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 

Tossiċità riproduttiva 
(Ripr.) 

Ripr. 1A, Ripr. 1B, Ripr. 2 

Perikoluż għall-
ambjent akkwatiku 
(Akkwatiku) 

Akkwatiku Akut 1, Akkwatiku Kroniku 1 jew 2  

Sensitizzazzjoni 
respiratorja (Sens. 
Resp.) 

Sens. Resp. 1, 1A jew 1B 

Sensitizzazzjoni tal-
ġilda (Sens. tal-ġilda) 

Sens. tal-Ġilda 1, 1A jew 1B 

 
 
2. Il-prodotti tat-tindif iridu jingħataw is-sistemi ta’ dożaġġ irrakkomandati (eż. pompa, 
ċilindru ggradwat) meta applikabbli. L-informazzjoni dwar l-iskeda tad-data teknika 
tas-sistema ta’ dożaġġ trid tispeċifika d-doża u t-tagħmir ta’ dispensar.  
 
Verifika: 
1. L-offerent irid jipprovdi dikjarazzjoni ta’ konformità ma’ dan il-kriterju, appoġġjata 
mill-iskedi tad-data dwar is-sikurezza tal-materjal. Il-prodotti li jkunu ngħataw 
ekotikketta ISO tat-Tip I rilevanti li tkopri l-istess rekwiżiti għandhom jitqiesu li 

jikkonformaw.  
2. L-offerent irid jipprovdi dikjarazzjoni ta’ konformità ma’ dan il-kriterju, appoġġjata 
mill-iskedi tad-data teknika. 
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jikkonformaw. 
2. L-offerent irid jipprovdi dikjarazzjoni ta’ konformità ma’ dan il-kriterju, appoġġjata 
mill-iskedi tad-data teknika.  

Nota ta’ spjegazzjoni: TS1. Użu ta’ prodotti tat-tindif b’impatti ambjentali baxxi 
b)ĠU L 180, 12.7.2017, p. 45-62; Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1217 tat-23 ta’ Ġunju 2017 li tistabbilixxi l-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għall-prodotti tat-tindif għal 
uċuħ ibsin. Disponibbli minn:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=MT 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=MT
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TS2. Prodotti li jneħħu s-silġ u li jneħħu l-borra (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
1. Il-prodotti li jneħħu s-silġ u li jneħħu l-borra jrid ikun fihom inqas minn 1 % ta’ joni tal-klorur (Cl-)  
2. Il-prodotti li jneħħu s-silġ u li jneħħu l-borra ma jridux jiġu kklassifikati u ttikkettati bħala tossiċi akuti, korrużivi għall-metalli, bħala sustanza tossika speċifika għall-organi fil-
mira, bħala sensitizzatur respiratorju jew tal-ġilda, karċinoġenu, mutaġenu jew tossiku għar-riproduzzjoni, jew perikoluż għall-ambjent, skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 
dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (ir-“Regolament CLP”), kif indikat fit-Tabella 2. 
 
Tabella 2 

Tossiċità akuta Toss. Akuta 1, Toss. Akuta 2, Toss. Akuta 3 
Tossiċità speċifika għall-organi fil-mira – esponiment ripetut  
Tossiċità speċifika għall-organi fil-mira – esponiment wieħed  

STOT RE 1 jew 2 
STOT SE 1, 2 jew 3 

Karċinoġeniċità  Karċ. 1A, Karċ. 1B, Karċ. 2 
Mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali  Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 
Tossiċità riproduttiva  Ripr. 1A, Ripr. 1B, Ripr. 2 
Perikoluż għall-ambjent akkwatiku  Akkwatiku Akut 1, Akkwatiku Kroniku 1 jew 2,  Akkwatiku Kroniku 3 
Sensitizzazzjoni respiratorja Sens. Resp. 1, 1A jew 1B 
Sensitizzazzjoni tal-ġilda Sens. tal-Ġilda 1, 1A jew 1B 

 

Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi d-data (l-iskeda tad-data dwar is-sikurezza tal-materjal u l-ammont) tal-prodotti li għandhom jiġu fornuti fit-twettiq tal-kuntratt. Prodotti li jkunu 
ngħataw ekotikketta ISO tat-Tip I li tkopri dawn ir-rekwiżiti speċifiċi jitqiesu li jikkonformaw. 
Nota ta’ spjegazzjoni: TS2. Prodotti li jneħħu s-silġ u li jneħħu l-borra 
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L-awtorità kontraenti trid tiżgura li l-prodotti li jneħħu s-silġ u li jneħħu l-borra li għandhom jiġu fornuti jkunu adattati għall-manutenzjoni tal-ispazji pubbliċi (eż., it-toroq, il-
bankini, id-drive-in u żoni oħra ta’ aċċess muniċipali). Il-prodotti li jneħħu s-silġ u li jneħħu l-borra ddisinjati speċifikament għall-użu f’applikazzjonijiet oħra, eż., fuq runways fl-
ajruporti, mhumiex koperti minn TS2. 

KRITERJI GĦALL-GĦOTI (AC) 
AC1. Boroż taż-żibel kompostabbli  
Nota: dan il-kriterju japplika jekk il-bijoskart jinġabar separatament u jiġi pproċessat minn impjanti tal-kompost industrijali li jaċċettaw boroż kompostabbli. 
 
Se jingħataw punti lill-boroż taż-żibel użati biex jinġabar il-bijoskart li huma kompostabbli skont l-istandards EN 14995:2007, EN 13432:2000, jew ekwivalenti. 
 
Verifika: 
L-offerenti jridu jippreżentaw prova taċ-ċertifikazzjoni ta’ partijiet terzi skont EN 14995:2007, EN 13432:2000, jew ekwivalenti. 
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2.1.2 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAX-XIRI TA’ SERVIZZI TAT-TINDIF 
 

2.1.2.1 Speċifikazzjonijiet tekniċi u kriterji għall-għoti għax-xiri ta’ servizzi tat-tindif ta’ barra 
Importanti: Il-kriterji komuni għall-kategoriji tas-servizz (Taqsima 6) japplikaw ukoll għal din il-kategorija 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 
SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA (TS) 

TS3. Prodotti tat-tindif, li jneħħu s-silġ u li jneħħu l-borra użati għall-forniment 
ta’ servizzi tat-tindif  
 
1. Il-prodotti tat-tindif użati biex jipprovdu s-servizzi tat-tindif iridu jkunu konformi 
mar-rekwiżiti tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti (TS1) fil-livell ewlieni. 
2. Il-prodotti li jneħħu s-silġ u li jneħħu l-borra użati biex jipprovdu s-servizzi tat-tindif 
iridu jkunu konformi mar-rekwiżiti tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti (TS2) fil-
livell ewlieni. 
 
Verifika: 
Ara l-verifika tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti. 

TS3. Prodotti tat-tindif, li jneħħu s-silġ u li jneħħu l-borra użati għall-forniment 
ta’ servizzi tat-tindif  
 
1. Il-prodotti tat-tindif użati biex jipprovdu s-servizzi tat-tindif iridu jkunu konformi 
mar-rekwiżiti tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti (TS1) fil-livell komprensiv. 
2. Il-prodotti li jneħħu s-silġ u li jneħħu l-borra użati biex jipprovdu s-servizzi tat-tindif 
iridu jkunu konformi mar-rekwiżiti tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti (TS2) fil-
livell komprensiv. 
 
Verifika: 
Ara l-verifika tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti. 
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 TS4. Operazzjonijiet ta’ tneħħija tas-silġ u ta’ tneħħija tal-borra (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
L-offerenti jrid ikollhom proċeduri bil-miktub dwar operazzjonijiet ta’ tneħħija tas-silġ u ta’ tneħħija tal-borra li jridu jiġu implimentati billi jikkumbinaw flimkien kwalunkwe 
mit-tekniki li ġejjin: 

− It-tneħħija mekkanika tal-borra (kombinazzjonijiet ta’ pali, xkupilji, moħriet u barraxa) 
− Proċedura kontra l-formazzjoni tas-silġ  
− It-tixrib minn qabel (abbażi ta’ aġġustament għar-rata ta’ applikazzjoni varjabbli)   

Verifika: 
L-offerenti jridu jipprovdu proċeduri bil-miktub u pjan għat-tneħħija tas-silġ u tal-borra (skont l-elementi applikabbli tal-kriterji komuni għall-kategoriji tas-servizz TS1. Miżuri 
ta’ ġestjoni ambjentali), inklużi tagħmir u prodotti li għandhom jintużaw fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt. 
TS5. Tnaqqis tat-trab tat-toroq tal-PM10 (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

− L-offerenti jrid ikollhom proċeduri bil-miktub dwar miżuri għat-tnaqqis tat-trab tat-toroq tal-PM10 li jridu jiġu implimentati permezz tal-aħjar prattiki li 
ġejjin (jew miżuri rilevanti oħra):Prattiki ta’ kontroll tat-trazzjoni (trazzjoni tat-tixrid tar-ramel bl-użu ta’ materjal ta’ blat niedi mgħarbel u reżistenti għat-
tmermir); 

− Jimplimentaw prattiki tat-twaħħil tat-trab (soluzzjonijiet għat-twaħħil tat-trab, tekniki ta’ dispersjoni); 
− Prattiki tat-tindif tat-toroq (magni kenniesa mekkaniċi u bil-vakwu, tagħmir li jinkludi broxk għat-tindif tat-toroq, kombinazzjonijiet). 

 
Verifika: 
L-offerenti jridu jipprovdu proċeduri bil-miktub u pjan ta’ servizzi tat-tindif għal operazzjoni ta’ tnaqqis tat-trab tat-toroq tal-PM10 (skont l-elementi applikabbli tal-kriterji 
komuni għall-kategoriji tas-servizz TS1. Miżuri ta’ ġestjoni ambjentali), inklużi tagħmir u prodotti li għandhom jintużaw fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt.  

 
2.1.2.2 Klawżoli tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 
KLAWŻOLI TAL-EŻEKUZZJONI TAL-KUNTRATT 
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CPC1. Kontroll tal-ħaxix ħażin  
Minbarra r-rekwiżiti stabbiliti mir-regolamenti lokali dwar l-applikazzjoni tagħhom, 
l-erbiċidi kimiċi ma jridux jiġu applikati: 
 

− 4 ijiem qabel jew wara li ż-żona tinkines; u 
− fl-eventwalità (jew probabbiltà għolja ta’ okkorrenza) ta’ 

preċipitazzjoni jew nida, li jiġi evitat li l-erbiċidi jinħaslu minn fuq 
il-pjanti. 

 
Barra minn hekk, l-erbiċidi jridu jintużaw f’konformità mal-aktar verżjoni valida 
riċenti tal-metodu ta’ kontroll sostenibbli tal-ħaxix ħażin fuq il-bankini1. 
 
Ir-rekords tal-erbiċidi, ir-rati tal-applikazzjoni u l-iskedi jridu jinżammu u jkunu 
disponibbli għall-awtorità kontraenti għall-finijiet ta’ verifika. L-awtorità kontraenti 
tista’ tistabbilixxi regoli għall-penali minħabba nuqqas ta’ konformità. 
 

CPC1. Kontroll tal-ħaxix ħażin  
Il-kontroll tal-ħaxix ħażin jrid jitwettaq billi jiġu applikati metodi ta’ trattament mhux 
kimiku (minbarra l-ħall organiku), bħal trattamenti termali, mekkaniċi jew bijoloġiċi.  
 
 
 
 
 
 
 
Ir-rekords ta’ metodi ta’ trattament mhux kimiku u skedi ta’ applikazzjoni jridu jinżammu 
u jkunu disponibbli għall-awtorità kontraenti għall-finijiet ta’ verifika. L-awtorità 
kontraenti tista’ tistabbilixxi regoli għall-penali minħabba nuqqas ta’ konformità.  

Nota ta’ spjegazzjoni: CPC1. Kontroll tal-ħaxix ħażin  
Nota dwar il-kontroll sostenibbli tal-ħaxix ħażin fuq il-bankini 
L-erbiċidi jridu jiġu applikati f’konformità mal-aktar verżjoni valida riċenti tal-metodu ta’ kontroll sostenibbli tal-ħaxix ħażin fuq il-bankini li huwa spjegat hawnhekk: 
http://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/SWEEP/Results.htm 

CPC2. Operazzjoni tat-tneħħija ta’ graffiti (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Nota: Dan il-kriterju japplika biss jekk it-tneħħija tal-graffiti tkun ġejja minn uċuħ oħra li mhumiex il-faċċati ta’ bini u tkun tirrikjedi l-użu ta’ sprejer tal-ilma bi pressjoni 
għolja. 
Il-kuntrattur jista’ juża sprejer tal-ilma bi pressjoni għolja (u soluzzjonijiet tat-tindif, jekk ikun meħtieġ) biex ineħħi l-graffiti minn uċuħ oħra li mhumiex il-faċċati ta’ bini 
sakemm tkun disponibbli sistema ta’ separazzjoni li tippermetti li l-ilma maħmuġ jinġabar u mbagħad jiġi ttrattat. Pereżempju, din tista’ tkun sistema ta’ riċiklaġġ tal-ilma li 
taqbad l-ilma użat, tiffiltrah u terġa’ tużah. 
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Il-kuntrattur irid jiddokumenta l-informazzjoni dwar il-volum u l-mezzi tar-rimi tal-ilma mormi u tal-iskart li jirriżultaw mill-operazzjoni tat-tneħħija ta’ graffiti bħala prova tal-
konformità mar-rekwiżiti ta’ hawn fuq. Ir-rekords tal-operazzjonijiet tat-tneħħija ta’ graffiti, inklużi l-kundizzjonijiet operattivi u l-prodotti użati, jridu jinżammu u jkunu 
disponibbli għall-awtorità kontraenti għall-finijiet ta’ verifika.  
Nota ta’ spjegazzjoni: CPC2. Operazzjoni tat-tneħħija ta’ graffiti   
L-awtorità kontraenti tista’ tagħżel liema operazzjoni tat-tneħħija ta’ graffiti hija l-aktar adattata biex il-wiċċ jitnaddaf. Għat-tipi ta’ uċuħ li ġejjin, ġeneralment huma 
rrakkomandati l-metodi tat-tneħħija ta’ graffiti li ġejjin:  
a. Sottostrati tal-bini – użu tas-sistema għat-tneħħija permezz tal-ibblastjar 
b. Sottostrati tal-injam – żebgħa fuqhom 
c. Sottostrati mhux porużi – użu ta’ aġenti li jneħħu l-kimiċi  
d. Graffiti jew inċiżjoni tal-ħġieġ – użu ta’ aġenti li jneħħu l-kimiċi 
e. Sinjali tat-toroq – applikazzjoni ta’ aġenti sensittivi għat-tneħħija tal-graffiti kimiċi fil-wiċċ (madankollu, l-effettività tiddependi fuq il-graffiti). 
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3 IMPATTI AMBJENTALI EWLENIN MINN PRODOTTI U SERVIZZI TA’ ĠARDINAĠĠ 
 
Abbażi tal-evidenza xjentifika disponibbli, l-impatti ambjentali ewlenin tal-prodotti u s-servizzi ta’ ġardinaġġ mill-perspettiva taċ-ċiklu tal-ħajja huma miġbura fil-qosor fit-tabelli ta’ 
hawn taħt (għal aktar dettalji, ara r-rapport tekniku). L-istess tabella tippreżenta wkoll l-approċċ tal-UE għall-APE biex jiġu mitigati jew jitnaqqsu dawk l-impatti. 

1. Prodotti u servizzi ta’ ġardinaġġ 

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

• It-tniġġis tal-ħamrija u tal-ilma, l-ewtrofikazzjoni, il-
bijoakkumulazzjoni u l-bijotkabbir ta’ sustanzi perikolużi 
b’effetti negattivi u saħansitra tossiċi fuq l-ambjent minħabba 
l-użu mhux xieraq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti 

• Użu żejjed ta’ riżorsi mhux rinnovabbli, bħalma hu l-pit 
f’tejjieba tal-ħamrija 

• Konsum għoli ta’ ilma tajjeb għax-xorb 

• Rata għolja ta’ ġenerazzjoni ta’ skart organiku 

• Rata għolja ta’ ġenerazzjoni ta’ skart mill-imballaġġ 
 

 • L-użu ta’ kompost minn skart miġbur separatament bħala tejjieba tal-ħamrija u 
bħala fertilizzant b’kontrolli ta’ kwalità għolja ħafna 

• L-evitar tal-użu tal-pit bħala tejjieba tal-ħamrija 
• Ir-restrizzjoni tal-applikazzjoni ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u l-

applikazzjoni ta’ tekniki alternattivi għall-kontroll tal-pestia 
• Il-ħtieġa tal-użu (kull meta jkun possibbli) tal-ilma mhux tajjeb għax-xorb, u l-

installazzjoni ta’ sistemi effiċjenti ta’ tisqija u l-applikazzjoni 
• L-applikazzjoni ta’ miżuri differenti biex titnaqqas id-domanda għall-ilma 

bħall-kisja protettiva fuq il-ħamrija (mulching), l-arranġamenti tal-pjanti skont 
il-ħtiġijiet idriċi tagħhom jew l-għażla ta’ pjanti ornamentali adattati/indiġeni 

• L-akkwist, meta disponibbli, preferibbilment ta' pjanti prodotti b’mod organiku 
u ornamentali indiġeni 

• L-applikazzjoni ta’ miżura preventiva għall-kontroll tal-pit u għall-ġestjoni ta’ 
speċijiet aljeni invażivi. 

• L-iżgurar li l-iskart jinġabar selettivament u li jsir trattament tal-iskart organiku 
għall-ikkompostjar u l-koperta protettiva fuq il-ħamrija 

• L-akkwist ta’ prodotti kkonsenjati f’imballaġġ kompostabbli, bijodegradabbli 
jew li jista’ jerġa’ jintuża 
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• Il-provvista ta’ taħriġ xieraq lill-persunal 
 

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

aTekniki alternattivi kif iddefiniti fir-rapport tekniku ta’ sfond ikopru varjetà ta’ prodotti u/jew metodi mhux ibbażati fuq il-kimiċi li jintużaw għall-kontroll tal-organiżmi ta’ ħsara u 
li għandhom inqas impatt fuq l-ambjent minn għażliet ibbażati fuq is-sustanzi kimiċi. Dawn jistgħu jkunu qattiela tal-ħaxix ħażin b’bażi organika jew metodi ta’ kontroll tal-ħaxix 
ħażin mekkaniċi (xkupiljar, knis, ħsad, tneħħija tal-ħaxix ħażin bl-idejn) jew termali (nar, ilma sħun).  

Informazzjoni ddettaljata dwar il-manutenzjoni tal-ispazju pubbliku, inkluża informazzjoni dwar leġiżlazzjoni, standards u sorsi tekniċi relatati li jintużaw bħala evidenza, tista’ 
tinstab fir-rapport tekniku. 
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3.1 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAX-XIRI TA’ PRODOTTI U SERVIZZI TA’ ĠARDINAĠĠ 
(KATEGORIJA 2) 

 

3.1.1 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAX-XIRI TA’ PRODOTTI TA’ ĠARDINAĠĠ  
 

3.1.1.1 Suġġett 
SUĠĠETT 

Ix-xiri ta’ prodotti u servizzi ta’ ġardinaġġ b’użu mnaqqas tar-riżorsi u b’impatt ambjentali minimu. 
 

3.1.1.2 Speċifikazzjonijiet tekniċi u kriterji għall-għoti għax-xiri ta’ prodotti ta’ ġardinaġġ 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA (TS) 
TS1. Pjanti ornamentali 
Nota: Sabiex jitnaqqas il-konsum tal-ilma u tal-fertilizzant, il-pjanti ornamentali 
mixtrija jenħtieġ li jkunu speċijiet ta’ pjanti adattati għall-kundizzjonijiet tat-tkabbir 
lokali (eż., aċidità tal-ħamrija, medja ta’ xita, firxa ta’ temperatura matul is-sena, eċċ). 
L-awtorità lokali trid tipprovdi lista ta’ speċijiet ta’ pjanti ddefiniti bħala adattati 
għall-kundizzjonijiet tat-tkabbir lokali. 
 
Il-pjanti ornamentali mixtrija jridu jkunu: 

1. X%a organiċi: imkabbra skont ir-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (KE) 
Nru 834/2007, jew ekwivalenti; u/jew 

2. Y%a ġestjoni integrata tal-organiżmi ta’ ħsara (IPM): imkabbra skont il-
prinċipji tal-IPM kif iddefiniti mill-programm tal-IPM tal-Organizzazzjoni tal-

TS1. Pjanti ornamentali 
Nota: Sabiex jitnaqqas il-konsum tal-ilma u tal-fertilizzant, il-pjanti ornamentali 
mixtrija jenħtieġ li jkunu speċijiet ta’ pjanti adattati għall-kundizzjonijiet tat-tkabbir 
lokali (eż., aċidità tal-ħamrija, medja ta’ xita, firxa ta’ temperatura matul is-sena, eċċ). 
L-awtorità lokali trid tipprovu lista ta’ speċijiet ta’ pjanti ddefiniti bħala adattati għall-
kundizzjonijiet tat-tkabbir lokali. 
 
 Il-pjanti ornamentali mixtrija jridu jkunu: 

1. Z%a organiċi: imkabbra skont ir-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (KE) 
Nru 834/2007, jew ekwivalenti; u/jew 

2. W%a ta’ ġestjoni integrata tal-organiżmi ta’ ħsara (IPM): imkabbra skont il-
prinċipji tal-IPM kif iddefiniti mill-programm tal-IPM tal-Organizzazzjoni tal-
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Ikel u l-Agrikoltura (FAO) tan-Nazzjonijiet Uniti jew id-
Direttiva 2009/128/KE tal-UE. 

  
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi informazzjoni (isem u ammont) tal-pjanti ornamentali li 
għandhom jiġu fornuti fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt, fejn jindika b’mod speċifiku l-
prodotti li jikkonformaw mar-rekwiżit għall-IPM jew il-produzzjoni organika. 
Iridu jiġu aċċettati rekords tat-tranżazzjonijiet iddokumentati li jippermettu l-verifika 
tal-konformità ta’ pjanti individwali jew ta’ lottijiet ta’ pjanti kif ukoll it-traċċabbiltà 
lura għall-punt taċ-ċertifikazzjoni. Dan jinkludi ċertifikazzjoni valida għall-produzzjoni 
organika jew IPMb. 
 

Ikel u l-Agrikoltura (FAO) tan-Nazzjonijiet Uniti jew id-
Direttiva 2009/128/KE tal-UE. 

  
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi informazzjoni (isem u ammont) tal-pjanti ornamentali li 
għandhom jiġu fornuti fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt, fejn jindika b’mod speċifiku l-
prodotti li jikkonformaw mar-rekwiżit għall-IPM jew il-produzzjoni organika. 
Ir-rekords tat-tranżazzjonijiet iddokumentati li jippermettu l-verifika tal-konformità ta’ 
pjanti individwali jew ta’ lottijiet ta’ pjanti kif ukoll it-traċċabbiltà lura għall-punt taċ-
ċertifikazzjoni jridu jiġu aċċettati. Dan jinkludi ċertifikazzjoni valida għall-produzzjoni 
organika jew IPMb. 

Nota ta’ spjegazzjoni: TS1. Pjanti ornamentali 
 
L-awtorità kontraenti se jkollha tispeċifika kif se jiġi kkalkolat il-perċentwal tax-xiri, fin-numru jew fil-valur. Din tista’ tirrikjedi wkoll li għall-pjanti speċifiċi, ilkoll kemm huma 
jenħtieġ li jkunu organiċi biex tiġi ffaċilitata l-verifika. Jekk ma hemm l-ebda pjanta ornamentali organika fis-suq nazzjonali/reġjonali, l-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi l-
perċentwal ta’ materja organika bħala żero. 
a) X% u Y% / W% u Y% limiti minimi li għandhom jiġu ddefiniti mill-akkwirent 
b) Fiż-żmien tal-kitba, l-iskema ta’ ċertifikazzjoni MPS-GAP, l-iskema tal-fjuri u tal-pjanti GLOBALG.A.P. inkorporaw fihom infushom il-prinċipji tal-IPM bħala rekwiżit u 
jistgħu jitqiesu li jipprovdu biżżejjed assigurazzjoni għall-produzzjoni tal-IPM. 
 
L-MPS-GAP hija ċertifikazzjoni bażika għal prattika agrikola tajba mmirata biex tiżgura kundizzjonijiet tax-xogħol sikuri u sigurtà mtejba għall-ambjent. Iċ-ċertifikat MPS-GAP 
huwa mfassal għall-kumpaniji li jfornu lill-bejjiegħa bl-imnut, u jikkonsisti f’serje ta’ rekwiżiti ta’ produzzjoni fir-rigward tat-traċċabbiltà, is-sostenibbiltà, is-sikurezza u l-iġjene. 
L-iskema ta’ ċertifikazzjoni hija mkejla ma’ GLOBALG.A.P. u għalhekk tikkonforma mar-rekwiżiti għall-inizjattiva ta’ sostenibbiltà tal-florikultura (FSI). 
GLOBALG.A.P. huwa standard dinji volontarju għaċ-ċertifikazzjoni ta’ prodotti agrikoli madwar id-dinja – fejn G.A.P. tirreferi għal prattika agrikola tajba. 
Il-Programm Organiku Nazzjonali (NOP) tal-Istati Uniti jew obbligi legali ekwivalenti stabbiliti mis-sħab kummerċjali tal-UE huma rikonoxxuti bħala ekwivalenti għall-
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Programm Organiku tal-UE (ara l-Anness III tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta’ prodotti organiċi minn pajjiżi terzi). Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
(UE) 2019/39 tal-10 ta’ Jannar 2019 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008. 

 TS2. Il-kontenituri tal-pjanti u l-imballaġġ 
Il-pjanti jridu jiġu kkonsenjati f’kontenituri (jew f’ċistuni jew f’kaxxi fil-każ ta’ pjanti 
żgħar) li huma wieħed minn dawn li ġejjin (f’ordni ta’ prijorità): 

− li jistgħu jintużaw mill-ġdid (l-offerent irid jkollu sistema ta’ teħid lura 
stabbilita) 

− riċiklabbli (jekk hemm  faċilitajiet muniċipali fis-seħħ għall-ġbir għar-
riċiklaġġ) 

− kompostabbli skont l-istandard EN 14995:2007 jew EN 13432:2000, 
jekk ikun hemm faċilitajiet muniċipali tal-ikkompostjar li jaċċettaw 
dawn l-oġġetti. 

 
Verifika: 
Jekk il-kontenituri jistgħu jintużaw mill-ġdid, l-offerenti jridu jipprovdu deskrizzjoni 
tas-sistema ta’ teħid lura. L-offerenti jridu jipprovdu wkoll kopja tal-ftehim iffirmat 
mal-mixtla tal-pjanti, jekk huma ma jkunux il-mixtla tal-pjanti. 
Jekk il-kontenituri jkunu riċiklabbli, trid tiġi pprovduta dikjarazzjoni ta’ konformità 
ma’ dan il-kriterju. 
Jekk il-kontenituri huma kompostabbli, l-offerenti jridu jipprovdu rapporti tat-testijiet li 
juru li l-kompożizzjoni tal-materjali tissodisfa r-rekwiżiti skont l-istandard 
EN 14995:2007, l-istandard EN 13432:2000, jew ekwivalenti. 

TS3. Speċijiet aljeni invażivi (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Nota:  Jenħtieġ li tingħata preferenza lil speċijiet ta’ pjanti indiġeni għaż-żona. Jekk jitħawlu speċijiet aljeni, kun żgur li dawn ma jsirux invażivi, u qis il-politiki lokali jew 
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nazzjonali għall-kontroll ta’ speċijiet aljeni invażivi, u l-politiki Ewropej dwar speċijiet aljeni invażivi (ir-Regolament 1143/2014 tal-UE). 
 
Il-pjanti ornamentali mixtrija jridu jkunu indiġeni. Jekk jitħawlu speċijiet aljeni, irid jiġi żgurat li dawn ma jsirux invażivi. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi informazzjoni dwar (isem) il-pjanti ornamentali li għandhom jiġu fornuti. 

Nota ta’ spjegazzjoni: TS3. Speċijiet aljeni invażivi 
L-esperti jridu jiġu kkonsultati bħala gwida biex jiġi ddeterminat jekk l-ispeċijiet ta’ pjanti humiex speċijiet indiġeni, jew jekk huma aljeni, li mhumiex se jsiru invażivi jekk hemm 
informazzjoni limitata dwar it-tipi ta’ speċijiet. Barra minn hekk, irid jiġi żgurat li l-ispeċijiet ta’ pjanti jaqblu mal-kundizzjonijiet tas-sit lokali (ħamrija, idroloġija, 
preċipitazzjoni, drenaġġ, distribuzzjoni tax-xemx, eċċ). Iridu jissemmew il-listi lokali jew nazzjonali ta’ speċijiet ta’ pjanti invażivi, kif ukoll il-Lista tal-Ispeċijiet Aljeni Invażivi 
ta’ tħassib tal-Unjoni ddettaljata fir-Regolament 1143/2014. 

TS4. Kostitwenti organiċi ta’ tejjieba tal-ħamrija u mulch  
 
Dawn il-materjali ma jistgħux ikunu l-kostitwenti organiċi ta’ prodott finali: 

− il-pit; 
− Materjali dderivati għalkollox jew parzjalment mill-frazzjoni 

organika ta’ skart domestiku muniċipali mħallat li jiġi separat bi 
trattament mekkaniku, fiżikokimiku, bijoloġiku, u/jew manwali; 

− Materjali dderivati għalkollox jew parzjalment mill-ħama li jinġema’ 
bit-trattament tad-drenaġġ muniċipali u mill-ħama li jinġema’ mill-
industrija tal-karta; 

− Materjali dderivati għalkollox jew parzjalment mill-prodotti 
sekondarji tal-annimali tal-Kategorija 1 skont ir-Regolament (KE) 

TS4. Kostitwenti organiċi ta’ tejjieba tal-ħamrija u mulch  
 
Dawn il-materjali jistgħu jkunu l-kostitwenti organiċi ta’ prodott finali: 

− Materjali dderivati mir-riċiklaġġ tal-bijoskart minn ġbir separat, kif definit 
fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill; 

− Materjali dderivati minn prodotti sekondarji tal-annimali tal-Kategoriji 2 u 
3 kif jistabbilixxi l-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-istandards tekniċi li jistabbilixxi r-
Regolament ta’ implimentazzjoni (UE) Nru 142/2011; 

− Materjali dderivati minn materjal tal-ħmieġ tal-imsaren, tiben u materjal 
naturali ieħor jew tal-forestrija li mhux perikoluż kif jiddefinixxi l-
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Nru 1069/2009. 

 
Verifika: 
L-offerenti jridu jipprovdu dettalji dwar il-kompożizzjoni tal-prodott, l-oriġini tal-
materja organika u dikjarazzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti msemmija hawn fuq. 
Il-prodotti li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE għall-materjal għat-tkabbir, it-tejjieba tal-
ħamrija u l-mulch f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2015/2099/KE1 jew 
ekotikketta rilevanti oħra tat-tip I li tissodisfa l-kriterji elenkati, se jitqiesu bħala 
konformi. Mezzi oħra xierqa ta’ prova, bħal pereżempju dossier tekniku tal-
manifattur jew rapport tat-test minn korp indipendenti, se jiġu aċċettati wkoll. 

Artikolu 2(1)(f) tad-Direttiva 2008/98/KE; 
− Materjali dderivati minn xi prodotti sekondarji oħra tal-bijomassa, kif 

iddefinit fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 2008/98/KE, li ma jissemmewx hawn 
fuq, soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ 2) u 3) hawn taħt; 

− Materjali dderivati mir-riċiklaġġ jew mill-irkupru ta’ xi skart tal-
bijomassa ieħor li ma jissemmewx hawn fuq, soġġetti għad-
dispożizzjonijiet ta’ 2) u 3) hawn taħt. 

2) Dawn il-materjali ma jistgħux ikunu l-kostitwenti organiċi ta’ prodott finali: 
− il-pit; 
− Materjali dderivati għalkollox jew parzjalment mill-frazzjoni organika ta’ 

skart domestiku muniċipali mħallat li jiġi separat bi trattament 
mekkaniku, fiżikokimiku, bijoloġiku, u/jew manwali; 

− Materjali dderivati għalkollox jew parzjalment mill-ħama li jinġema’ bit-
trattament tad-drenaġġ muniċipali u mill-ħama li jinġema’ mill-industrija 
tal-karta; 

− Materjali dderivati għalkollox jew parzjalment mill-prodotti sekondarji 
tal-annimali tal-Kategorija 1 skont ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009; 

− Materjali dderivati għalkollox jew parzjalment mill-ħama ħlief dawk 
permessi f’3) hawn taħt. 

 
3) Il-materjali dderivati mir-riċiklaġġ jew mill-irkupru tal-ħama huma permessi biss jekk 
il-ħama tkun tikkonforma ma’ dawn ir-rekwiżiti: 
a) Il-ħama hija identifikata bħala wieħed minn dawn it-tipi ta’ skart skont il-Lista Ewropea 
tal-Iskart, kif iddefiniti bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE:  
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− 020305 ħama minn trattament ta’ effluwent fuq il-post fit-tħejjija u l-
ipproċessar ta’ frott, ħxejjex, ċereali, żjut tal-ikel, kawkaw, kafè, te u 
tabakk; il-produzzjoni ta’ marmellati; il-produzzjoni tal-ħmira u tal-
estratti tal-ħmira, il-preparazzjoni u l-fermentazzjoni tal-melassa. 

− 020403 ħama minn trattament ta’ effluwent fuq il-post fl-ipproċessar taz-
zokkor. 

− 020502 ħama minn trattament ta’ effluwent fuq il-post fl-industrija tal-
prodotti tal-ħalib. 

− 020603 ħama minn trattament ta’ effluwent fuq il-post fl-industrija tal-
ħami u tal-ħelu. 

− 020705 ħama minn trattament ta’ effluwent fuq il-post fil-produzzjoni tax-
xarbiet alkoħoliċi u mhux alkoħoliċi (ħlief għall-kafè, it-tè u l-kawkaw). 

b) Il-ħama jiġi separat minn sors wieħed, jiġifieri ma jkunx ġie mħallat ma’ effluwenti jew 
ħama ieħor ’il barra minn proċess tal-produzzjoni speċifiku. 
 
Verifika: 
L-offerenti jridu jipprovdu dettalji dwar il-kompożizzjoni tal-prodott, l-oriġini tal-materja 
organika u dikjarazzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti ta’ hawn fuq. 
Prodotti li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE għall-materjal għat-tkabbir, it-tejjieba tal-ħamrija 
u l-mulch f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2015/2099/KE jew ekotikketta 
rilevanti oħra tat-tip I li tissodisfa l-kriterji elenkati, se jitqiesu bħala konformi.  Mezzi 
oħra xierqa ta’ prova, bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport tat-test 
minn korp indipendenti, se jiġu aċċettati wkoll. 

Nota ta’ spjegazzjoni: TS4. Kostitwenti organiċi ta’ tejjieba tal-ħamrija u mulch  
1) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2015/2099/KE hija mistennija li tiġi riveduta fil-futur. Ladarba tiġi riveduta, il-verżjoni l-ġdida tiġi ppubblikata u l-awtoritajiet kontraenti huma 
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mistennija jirreferu għaliha fil-kuntest ta’ dan il-kriterju. 
L-ispeċifikazzjoni teknika dwar il-kostitwenti organiċi ta’ tejjieba tal-ħamrija hija allinjata mat-termini użati fid-Direttiva Qafas dwar l-Iskart. Dawn it-termini jiddefinixxu l-
istatus legali tal-materjali, jiġifieri l-iskart, il-prodotti sekondarji, il-materjal agrikolu, eċċ. li jinvolvi konsegwenzi legali għat-trattament u r-rimi tagħhom. Huma elenkati hawn 
taħt xi definizzjonijiet u eżempji biex jgħinu fl-applikazzjoni ta' dawn it-termini: 
 

• “Materjali dderivati” tfisser li l-kostitwenti jeħtieġ li jkunu r-riżultat ta’ trattamenti ta’ stabbilizzazzjoni u ta’ kondizzjonament tal-iskart, tal-prodotti 
sekondarji tal-annimali, eċċ. Dawk it-trattamenti jistgħu jkunu diġestjoni anaerobika, kompostjar, piroliżi, jew kombinazzjonijiet ta’ trattamenti 
differenti. 

• “Riċiklaġġ tal-bijoskart minn ġbir separat, kif definit fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill” tfisser l-ikkompostjar 
jew id-diġestjoni anaerobika tal-iskart bijodegradabbli tal-ġonna u tal-parks, skart tal-ikel u tal-kċina mid-djar, ristoranti, fornituri tal-ikel u postijiet 
tal-bejgħ bl-imnut, miġbura separatament. 

• “Prodotti sekondarji tal-annimali tal-Kategoriji 2 u 3 kif jistabbilixxi l-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill u l-istandards tekniċi li jistabbilixxi r-Regolament (UE) Nru 142/2011” tfisser korpi jew partijiet ta’ annimali, prodotti li joriġinaw mill-annimali, 
eċċ., mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem, li jitħallew jiġu ttrattati permezz ta’ kompostjar u ta’ diġestjoni anaerobika; 

• “Materjal tal-ħmieġ tal-imsaren, tiben u materjal naturali ieħor jew tal-forestrija li mhux perikoluż kif jiddefinixxi l-Artikolu 2(1)(f) tad-Direttiva 
2008/98/KE” tfisser ir-residwi li jirriżultaw minn attivitajiet agrikoli u tal-forestrija li ma għandhomx l-istatus legali tal-iskart jew tal-prodotti 
sekondarji. Dawn ma jippreżentaw l-ebda riskju ambjentali jew tas-saħħa u normalment jerġgħu jintużaw fl-istess attività agrikola jew tal-forestrija; 

• “Frazzjoni organika ta’ skart domestiku muniċipali mħallat li jiġi separat bi trattament mekkaniku, fiżikokimiku, bijoloġiku, u/jew manwali” tfisser 
bijoskart li ma jkunx inġabar separatament; 

• “Prodotti sekondarji tal-annimali tal-Kategorija 1 skont ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009” joħolqu riskji għas-saħħa u għall-ambjent relatati ma’ 
mard u kontaminanti u jirrikjedu trattamenti speċifiċi. 

TS5. Sustanzi perikolużi (metalli tqal) f’tejjieba tal-ħamrija 
 
Il-kontenut tal-elementi li ġejjin fil-prodott finali jew fil-kostitwent ma jridx jaqbeż 

TS5. Sustanzi perikolużi (metalli tqal) f’tejjieba tal-ħamrija 
 
Il-kontenut tal-elementi li ġejjin fil-prodott finali jew fil-kostitwent ma jridx jaqbeż il-
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il-valuri murija hawn taħt, imkejla f’termini ta’ piż niexef (DW) tal-prodott. 
 

Tabella 3 

 

Element mg/kg (dw) 
Kadmju (Cd) 1.5 
Kromju totali (Cr) 100 
Ram (Cu) 200 
Merkurju (Hg) 1 
Nikil (Ni) 50 
Ċomb (Pb) 120 
Żingu (Zn) 600 

 
Verifika: 
L-offerenti jridu jipprovdu r-rapporti tat-testijiet rilevanti (EN 13650 jew 
ekwivalenti; EN 16175 jew ekwivalenti għal Hg) li juru li l-kriterju ta’ hawn fuq ġie 
ssodisfat. 
Prodotti li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE għall-materjal għat-tkabbir, it-tejjieba tal-
ħamrija u l-mulch f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2015/2099/KE jew 
ekotikketta rilevanti oħra tat-tip I li tissodisfa l-kriterji elenkati, se jitqiesu bħala 
konformi. Mezzi oħra xierqa ta’ prova, bħal pereżempju dossier tekniku tal-
manifattur jew rapport tat-test minn korp indipendenti, se jiġu aċċettati wkoll. 

valuri murija hawn taħt, imkejla f’termini ta’ piż niexef (DW) tal-prodott. 
 

Tabella 3 

 

Element mg/kg (dw) 
Kadmju (Cd) 1 
Kromju totali (Cr) 100 
Ram (Cu) 100 
Merkurju (Hg) 1 
Nikil (Ni) 50 
Ċomb (Pb) 100 
Żingu (Zn) 300 

 
Verifika: 
L-offerenti jridu jipprovdu r-rapporti tat-testijiet rilevanti (EN 13650 jew ekwivalenti; 
EN 16175 jew ekwivalenti għal Hg) li juru li l-kriterju ta’ hawn fuq ġie ssodisfat. 
Prodotti li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE għall-materjal għat-tkabbir, it-tejjieba tal-ħamrija 
u l-mulch f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2015/2099/KE jew ekotikketta 
rilevanti oħra tat-tip I li tissodisfa l-kriterji elenkati, se jitqiesu bħala konformi. Mezzi oħra 
xierqa ta’ prova, bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport tat-test minn 
korp indipendenti, se jiġu aċċettati wkoll. 

 TS6. Kontaminanti fiżiċi f’tejjieba tal-ħamrija 
Il-kontenut tal-ħġieġ, tal-metall u tal-plastik, bid-daqs tal-malja ta’ > 2 mm (it-total ta’ kull 
kontribuzzjoni) fil-prodott finali ma jridx jaqbeż iż-0.5 %, imkejjel f’termini ta’ piż niexef. 
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Verifika: 
L-offerenti jridu jipprovdu r-rapporti tat-testijiet rilevanti (CEN/TS 16202 jew 
ekwivalenti) li juru li l-kriterju ta’ hawn fuq ġie ssodisfat. 
Prodotti li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE għall-materjal għat-tkabbir, it-tejjieba tal-ħamrija 
u l-mulch f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2015/2099/KE jew ekotikketta 
rilevanti oħra tat-tip I li tissodisfa l-kriterji elenkati, se jitqiesu bħala konformi. Mezzi oħra 
xierqa ta’ prova, bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport tat-test minn 
korp indipendenti, se jiġu aċċettati wkoll. 

 TS7. Prestazzjoni tal-prodott ta’ tejjieba tal-ħamrija 
 
a) Il-prodotti ma jridux jaffettwaw b’mod negattiv il-ħruġ u t-tkabbir sussegwenti tal-
pjanta; 
b) Il-materja organika, bħala telf mit-tqabbid bin-nar tal-prodott finali, trid tkun mill-inqas 
15 % tal-piż niexef (% DW); 
c) Il-kontenut ta’ materja niexfa fil-prodott finali jrid ikun mill-inqas 25 % tal-piż frisk (% 
FW). 
 
Verifika: 
L-offerenti jridu jipprovdu r-rapporti tat-testijiet rilevanti (a: EN 16086-1 jew ekwivalenti; 
b: EN 13039 jew ekwivalenti; c: EN 13040 jew ekwivalenti) li juru li l-kriterju ta’ hawn 
fuq ġie ssodisfat. 
Prodotti li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE għall-materjal għat-tkabbir, it-tejjieba tal-ħamrija 
u l-mulch f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2015/2099/KE jew ekotikketta 
rilevanti oħra tat-tip I li tissodisfa l-kriterji elenkati, se jitqiesu bħala konformi. Mezzi oħra 
xierqa ta’ prova, bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport tat-test minn 
korp indipendenti, se jiġu aċċettati wkoll. 
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 TS8. Patoġeni primarji f’tejjieba tal-ħamrija 
Il-kontenut tal-patoġeni primarji fil-prodott finali ma jridx jaqbeż il-livelli stabbiliti: 
a) Salmonella spp: assenti f’25g ta’ piż frisk; 
b) E.coli: <1000 CFU/g ta’ piż frisk (CFU: unitajiet li jifformaw kolonja). 
 
Verifika: 
L-offerenti jridu jipprovdu r-rapporti tat-testijiet rilevanti (a: ISO 6579) jew ekwivalenti; 
b: CEN/TR 16193) li juru li l-kriterju ta’ hawn fuq ġie ssodisfat. 
Prodotti li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE għall-materjal għat-tkabbir, it-tejjieba tal-ħamrija 
u l-mulch f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2015/2099/KE jew ekotikketta 
rilevanti oħra tat-tip I li tissodisfa l-kriterji elenkati, se jitqiesu bħala konformi. Mezzi oħra 
xierqa ta’ prova, bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport tat-test minn 
korp indipendenti, se jiġu aċċettati wkoll. 

TS9. It-tisqija awtomatika (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi)  
Nota: L-awtorità kontraenti se tipprovdi l-linji gwida bbażati fuq il-karatteristiċi tad-disponibbiltà tar-riżorsi tal-ilma speċifiċi għall-klima u l-lok tas-sistema ta’ tisqija. 
Is-sistemi ta’ tisqija awtomatika jridu jippermettu parametrizzazzjoni ddettaljata, li tippermetti: 

− l-istabbiliment ta’ żoni ta’ tisqija differenti; 
− l-aġġustament tal-volum ta’ ilma użat skont iż-żoni; 
− il-programmazzjoni tal-perjodi tal-ħin tat-tisqija skont iż-żoni; 
− il-kejl tal-livell tal-umdità fil-ħamrija u l-imblukkar awtomatiku tat-tisqija skont iż-żoni meta l-livell tal-umdità fil-ħamrija jkun għoli biżżejjed (kif 

iddefinit mill-awtorità kontraenti), pereżempju wara x-xita. 

Verifika: 
L-offerenti jridu jipprovdu dokumentazzjoni xierqa li tagħti prova li dawn il-kriterji jkunu ssodisfati. 
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KRITERJI GĦALL-GĦOTI  
AC1. Pjanti ornamentali addizzjonali (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Il-punti se jingħataw fi proporzjon ma’ kull titjib ta’ 10 % mill-ispeċifikazzjoni teknika minima ta’ IPM iċċertifikata jew ta’ pjanta ornamentali organika (irid jiġi ddettaljat sa 
liema punt se jiġu attribwiti aktar punti għat-titjib fuq pjanti organiċi, li jridu jingħataw aktar punti mill-IPM). 
 
Verifika: 
Ara t-TS1 ta’ hawn fuq. 

 

 

3.1.2 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAX-XIRI TA’ SERVIZZI TA’ ĠARDINAĠĠ 
 

3.1.2.1 L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji għall-għoti għax-xiri ta’ servizzi ta’ ġardinaġġ 
Importanti: Il-kriterji komuni għall-kategoriji tas-servizz (Taqsima 6) japplikaw ukoll għal din il-kategorija 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 
SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA (TS) 

TS10. Pjanti ornamentali u tejjieba tal-ħamrija użati għall-forniment ta’ servizzi 
ta’ ġardinaġġ 

• Il-pjanti ornamentali fornuti meta jiġu pprovduti s-servizzi ta’ 
ġardinaġġ jridu jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi rilevanti (TS1 sa TS3) fil-livell Ewlieni. 

• It-tejjieba tal-ħamrija użati biex jiġu pprovduti s-servizzi ta’ ġardinaġġ 
jridu jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
rilevanti (TS4 u TS5) fil-livell ewlieni. 

TS10. Pjanti ornamentali u tejjieba tal-ħamrija użati għall-forniment ta’ servizzi 
ta’ ġardinaġġ 

• Il-pjanti ornamentali fornuti meta jiġu pprovduti s-servizzi ta’ 
ġardinaġġ jridu jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi rilevanti (TS1 sa TS3) fil-livell Komprensiv. 

• It-tejjieba tal-ħamrija użati biex jiġu pprovduti s-servizzi ta’ ġardinaġġ 
jridu jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
rilevanti (TS4 sa TS9) fil-livell komprensiv. 
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Verifika: 
Ara l-verifika tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti. 

Verifika: 
Ara l-verifika tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti. 

TS11. Kontroll tal-pesti u ġestjoni ta’ speċijiet aljeni invażivi 
 
L-offerent irid jippreżenta pjan annwali ta’ trattament fitosanitarju.  
(dan jista’ jiġi kkombinat ma’ kriterju għall-għoti li jevalwa l-kwalità ta’ pjan bħal 
dan). 
 
Dan il-pjan se jqis il-politiki lokali jew nazzjonali għall-kontroll ta’ speċijiet aljeni 
invażivi u l-politiki Ewropej dwar speċijiet aljeni invażivi (ir-Regolament (UE) 
1143/2014). Il-pjan irid jkun konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2009/128/KE 
tal-UE dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi u skont il-politiki lokali dwar l-użu tas-
sustanzi kimiċi. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jippreżenta l-pjan ta’ trattament fitosanitarju. 

TS11. Kontroll tal-pesti u ġestjoni ta’ speċijiet aljeni invażivi 
 
L-offerent irid jippreżenta pjan annwali ta’ trattament fitosanitarju, li jrid jinkludi biss 
metodi ta’ trattament mhux kimiku bħal trattamenti termali, mekkaniċi jew bijoloġiċi.  
(dan jista’ jiġi kkombinat ma’ kriterju għall-għoti li jevalwa l-kwalità ta’ pjan bħal 
dan).  
 
Dan il-pjan se jqis il-politiki lokali jew nazzjonali għall-kontroll ta’ speċijiet aljeni 
invażivi u l-politiki Ewropej dwar speċijiet aljeni invażivi (ir-Regolament (UE) 
1143/2014).  
 
Verifika: 
L-offerent irid jippreżenta l-pjan ta’ trattament fitosanitarju. 

 
3.1.2.2 Klawżoli tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 
KLAWŻOLI TAL-EŻEKUZZJONI TAL-KUNTRATT 

CPC1. Prattiki ta’ tisqija (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Nota: L-awtorità kontraenti se tispeċifika l-użu ta’ sorsi tal-ilma rkuprati lokalment (bħala kombinazzjoni ta’ ilma tax-xita, ilma ta’ taħt l-art u ilma griż iffiltrat) ibbażat fuq id-
disponibbiltà tal-infrastruttura sabiex il-kuntrattur ikun jista’ jikkonforma ma’ din il-klawżola tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt. 
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Il-prattiki ta’ tisqija għandhom: 

− jużaw ilma tax-xita, ilma reklamat, irriċiklat jew tas-sukkursu meta jkun teknikament possibbli. 
− inaqqsu l-użu tal-ilma tajjeb għax-xorb. 
− japplikaw kisja protettiva fuq il-ħamrija biex tiġi evitata l-evaporazzjoni fiż-żoni speċifikati mill-awtorità kontraenti. 
− jużaw sistemi ta’ tisqija awtomatika kif ipprovduti mill-awtorità kontraenti u jistabbilixxu l-volum ta’ ilma użat biex jaqbel mal-ħtiġijiet tal-pjanti. F’dan 

il-każ il-kuntrattur se jkun responsabbli mill-manutenzjoni tas-sistema ta’ tisqija msemmija. 
− fejn possibbli, iwasslu l-ilma direttament liż-żona tal-għeruq. 
− jevitaw it-tisqija tal-wiċċ fil-partijiet l-aktar sħan tal-ġurnata meta l-evaporazzjoni tkun l-ogħla, b’mod partikolari fis-sajf. 

 
Ir-rekords tal-prattiki ta’ tisqija iridu jinżammu u jkunu disponibbli għall-awtorità kontraenti għall-finijiet ta’ verifika. L-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi regoli għall-penali 
minħabba nuqqas ta’ konformità. 

CPC2. Immaniġġjar tal-iskart (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
L-iskart prodott meta jitwettqu s-servizzi ta’ ġardinaġġ irid jinġabar separatament u jiġi ġestit kif ġej (l-awtorità kontraenti tista’/jenħtieġ li tillimita l-għażliet ta’ ġestjoni skont iċ-
ċirkostanzi lokali): 

• L-iskart organiku kollu (weraq nexfin, skart miż-żbir, ħaxix) irid jiġi kkompostat fuq il-post, fil-faċilitajiet tal-kumpanija jew billi din il-prattika tiġi 
kkuntrattata lil intrapriża li tittratta l-iskart.  

• L-iskart organiku mill-injam li jiġi mill-friegħi tas-siġar, eċċ. irid jiġi xreddjat fuq il-post jew fil-faċilitajiet tal-kumpanija u jintuża bħala koperta 
protettiva fuq il-ħamrija fiż-żoni miftiehma. 

 L-iskart mill-imballaġġ irid ikun separat fil-frazzjonijiet tal-iskart urban eżistenti u ttrasportat minn operaturi liċenzjati tal-iskart lejn ċentru tar-
riċiklaġġ approvat mill-awtoritajiet lokali għall-immaniġġjar u l-ipproċessar tad-diversi frazzjonijiet tal-iskart (il-karti, il-plastik u flussi ta’ 
skart oħra disponibbli li għandhom jiddaħħlu). Madankollu, skart mill-imballaġġ ta’ sustanzi perikolużi, bħalma huma prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti, jridu jintremew b’mod sikur f’punti ta’ ġbir approvati jew minn amministratur tal-iskart awtorizzat għal trattament 
ulterjuri.  
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Ir-rekords tal-ġestjoni tal-iskart prodott matul l-operazzjonijiet tal-ġardinaġġ, iridu jinżammu u jkunu disponibbli għall-awtorità kontraenti għall-finijiet ta’ verifika. L-awtorità 
kontraenti tista’ tistabbilixxi regoli għall-penali minħabba nuqqas ta’ konformità. 
 

CPC3. Kontroll tal-organiżmi ta’ ħsara u ġestjoni ta’ speċijiet aljeni invażivi (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Il-kuntrattur se jwettaq is-servizz skont il-pjan ta’ trattament fitosanitarju skont id-Direttiva 2009/128/KE dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi. 
 
Il-preżenza ta’ kwalunkwe pjanta jew annimal issuspettati li huma invażivi trid tiġi rrapportata lill-awtorità kontraenti, u jridu jiġu ddefiniti miżuri adegwati ta’ kontroll fi ftehim 
konġunt. 
 
Ir-rekords tal-operazzjonijiet għall-protezzjoni tal-pjanti għall-azzjonijiet ta’ kontroll tal-organiżmi ta’ ħsara u ta’ ġestjoni ta’ speċijiet aljeni invażivi, inklużi t-tekniki u l-prodotti 
speċifiċi użati, jridu jinżammu mill-utenti professjonali skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u jkunu disponibbli għall-awtorità kontraenti għall-finijiet ta’ verifika.  
 
L-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi regoli għall-penali minħabba nuqqas ta’ konformità.  
CPC4. Il-prattiki tal-ġardinaġġ u t-titjib tal-bijodiversità (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Nota: L-awtorità kontraenti jeħtieġ li tipprovdi lill-kuntrattur il-prattiki li għandhom jiġu implimentati sabiex tittejjeb il-bijodiversità*   
 
Il-kuntrattur irid iwettaq prattiki tal-ġardinaġġ sabiex itejjeb il-bijodiversità li tista’ tinvolvi kombinazzjoni ta’ dawn li ġejjin: 
 

− l-iżgurar li l-ebda speċi ma taqbeż X % tal-pjanti ornamentali jew tas-siġar imħawlin kollha 
− l-iżvilupp ta’ flora u fawna naturali spontanja** 
− l-implimentazzjoni tal-aqwa miżuri ta’ attivitajiet tal-pajsaġġ u tal-forestrija+ 

 
Rekords tal-ispeċijiet tal-pjanti introdotti, tal-pajsaġġ u tal-attivitajiet tal-forestrija implimentati jridu jinżammu u jkunu disponibbli għall-awtorità kontraenti għall-finijiet ta’ 
verifika. L-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi regoli għall-penali minħabba nuqqas ta’ konformità. 
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Nota ta’ spjegazzjoni: CPC4. Il-prattiki tal-ġardinaġġ u t-titjib tal-bijodiversità 
L-awtorità kontraenti se jkollha tispeċifika l-perċentwal massimu tal-pjanti ornamentali kollha jew tas-siġar imħawlin li jenħtieġ li ma jinqabiżx minn kull speċi. Valuri 
rrakkomandati X=15 %. 
 
*Huwa meħtieġ li jiġu kkonsultati l-esperti biex jiġi vverifikat jekk l-ispeċijiet imħawla humiex speċijiet indiġeni, jew jekk humiex aljeni, li mhumiex se jsiru invażivi. Għandhom 
jissemmew il-listi lokali jew nazzjonali ta’ speċijiet ta’ pjanti invażivi, kif ukoll il-Lista ta’ speċijiet aljeni invażivi ta’ tħassib tal-Unjoni ddettaljata fir-Regolament 1143/2014. 
 
**Fejn possibbli, jenħtieġ li jiġu implimentati l-prattiki li ġejjin biex jitħeġġeġ l-iżvilupp ta’ flora u fawna naturali spontanja: 

- jintużaw pjanti indiġeni li jipproduċu ħafna nektar li kapaċi jipprovdu benefiċċji għall-organiżmi selvaġġi  
- jintużaw biss mezzi organiċi għall-kontroll tal-pesti  
- fejn ikun xieraq l-injam immermer jitħalla wieqaf fuq is-sit biex jipprovdi ħabitat għall-organiżmi selvaġġi 
- jiġi mħeġġeġ il-benesseri tal-ispeċijiet indiġeni mixtieqa  
- jiġu mmarkati xi wħud miż-żoni l-aktar viżibbli b’kartelluni informattivi li jispjegaw l-iskop ta’ dawn il-miżuri. 

 
+L-attivitajiet tal-pajsaġġ u tal-forestrija jenħtieġ li jqisu ċ-ċiklu naturali tal-pjanti u l-benesseri tal-fawna lokali, billi jiżguraw li: 

- żoni naturali tal-ħaxix jinqatgħu u jinżammu bħala “bwar li jintużaw għall-mergħa” 
- iż-żbir isir barra mill-istaġun tat-tgħammir 
− il-ħabitats mhumiex iżolati sabiex fejn possibbli jkun hemm kontinwità tas-sistemi naturali. 
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4 IMPATTI AMBJENTALI EWLENIN MINN PRODOTTI U SERVIZZI TAL-MAKKINARJU  
 
Abbażi tal-evidenza xjentifika disponibbli, l-impatti ambjentali ewlenin tal-prodotti u s-servizzi tal-makkinarju mill-perspettiva taċ-ċiklu tal-ħajja huma miġbura fil-qosor fit-tabelli 
ta’ hawn taħt (għal aktar dettalji, ara r-rapport tekniku). L-istess tabella tippreżenta wkoll l-approċċ tal-UE għall-APE biex jiġu mitigati jew jitnaqqsu dawk l-impatti. 

1. Prodotti u servizzi tal-makkinarju 

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

• Il-produzzjoni ta’ emissjonijiet gassużi u ta’ partikolati 

• Impatt tal-ekotossiċità minħabba t-telf tal-lubrikant u r-rimi ta’ 
żjut u lubrikanti użati  

• L-impatti fuq saħħet il-bniedem assoċjati mal-emissjonijiet ta’ 
storbju  

• Ir-rimi fi tmiem il-ħajja tal-makkinarju 

• Ir-Rimi ta’ batteriji tal-metall tqal 
 

 • Il-ħtieġa ta’ konformità mar-regolamenti l-aktar stretti li jillimitaw l-
emissjonijiet tal-egżost tal-magna u l-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja 

• L-użu ta’ makkinarju li jaħdem bil-batterija b’livell baxx ta’ storbju sabiex tiġi 
eliminata l-ġenerazzjoni tal-emissjonijiet fl-arja tal-egżost u jitnaqqsu l-
emissjonijiet ta’ storbju 

• L-użu ta’ lubrikanti bijodegradabbli u mhux potenzjalment bijoakkumulattivi 
jew żjut riġenerati għall-magni 

• Il-provvista ta’ taħriġ xieraq lill-persunal biex iħaddem makkinarju bl-aħjar 
mod u biex inaqqas il-konsum tal-fjuwil u tal-enerġija   

• Il-ħtieġa ta’ batteriji b’kontenut baxx ħafna ta’ metall tqil 
 

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

Informazzjoni ddettaljata dwar it-trasport bit-triq, inkluża informazzjoni dwar leġiżlazzjoni, standards u sorsi tekniċi relatati li jintużaw bħala evidenza, tista’ tinstab fir-rapport 
tekniku.
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4.1 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦALL-PRODOTTI U S-SERVIZZI TAL-MAKKINARJU (KATEGORIJA 3) 

 

4.1.1 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦALL-PRODOTTI TAL-MAKKINARJU  
4.1.1.1 Suġġett 

SUĠĠETT 

Ix-xiri ta’ prodotti u servizzi tal-makkinarju b’impatt ambjentali baxx. 
 

4.1.1.2 Speċifikazzjonijiet tekniċi u kriterji għall-għoti għax-xiri ta’ prodotti tal-makkinarju  
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 
TS1. Emissjonijiet tal-egżost tal-magna 
 
L-emissjonijiet tal-egżost tal-magna tal-makkinarju mobbli jridu  jikkonformaw ma’ 
tal-inqas wieħed minn dawn li ġejjin: 
 

i. Euro 6 - Regolament 715/2007 
ii. Euro VI - Regolament 595/2009 
iii. Stadju V - REG (UE) 2016/1628 

 
Jenħtieġ li l-offerta tiddokumenta każijiet fejn il-magna tal-makkinarju mobbli ma 
tkunx iċċertifikata bħala li tissodisfa l-Istadju V jew ogħla iżda posttrattament 
tekniku* jkun kiseb l-istess standard. 
 

TS1. Emissjonijiet tal-egżost tal-magna 
 
Il-makkinarju jrid jaħdem b’emissjonijiet tal-egżost żero. 
 
 
Verifika: L-offerent irid jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-unità 
tal-enerġija tal-makkinarju. 
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Verifika: L-offerent irid jipprovdi rapport tat-test tal-magna jew ċertifikat tal-
approvazzjoni tat-tip li juri li l-limiti tal-prestazzjoni tal-emissjoni tal-magna huma 
konformi mal-kriterju. Ir-rapport tat-test irid ikun minn korp indipendenti li 
jissodisfa r-rekwiżiti ta’ EN-ISO/IEC 17025. Iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip 
jrid jindika n-numru tal-approvazzjoni tat-tip tal-magna. 

TS2. Il-prestazzjoni tad-distribuzzjoni 
 
Il-mudell tal-magna għat-tixrid irid jikkonforma mar-rekwiżiti dwar il-prestazzjoni tad-distribuzzjoni stabbiliti minn EN 15597-2, li jinkludi l-parametri li ġejjin: 
 

i. id-dożaġġ 
ii. il-bidu tal-magna għat-tixrid 

iii. id-distribuzzjoni laterali 
 

Verifika:  
L-offerent irid jippreżenta r-rapport tat-test skont l-istandard EN 15597-2, li juri li r-riżultati tal-ittestjar fuq: 

i. id-dożaġġ  
ii. il-bidu tal-magna għat-tixrid 
iii. id-distribuzzjoni laterali (test dinamiku) 

huma li l-“magna għat-tixrid hija kkwalifikata”. 
It-test irid jitwettaq minn laboratorju indipendenti. 
TS3. L-iċċarġjar mill-ġdid u l-kwalità tal-batterija (l-istess formulazzjoni għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
Il-batterija trid tissodisfa r-rekwiżiti ta’ prestazzjoni speċifikati hawn taħt: 

1. EN 61951-2 – batteriji tal-idrur tan-nikil-metall  
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2. EN 61960 – batteriji tal-joni tal-litju. 

 
Verifika:  
L-offerenti jridu jipprovdu rapport tat-test li jivverifika l-kwalità u l-prestazzjoni tal-batterija skont EN 61951-2 għall-batteriji tal-idrur tan-nikil-metall jew skont EN 61960 għall-
batteriji tal-joni tal-litju. Ir-rapporti tat-testijiet li jivverifikaw il-kwalità u l-prestazzjoni tal-batterija skont standards ekwivalenti jitqiesu konformi. Ir-rapport tat-test irid ikun 
minn laboratorju tal-ittestjar indipendenti li jissodisfa r-rekwiżiti għall-kompetenza tal-ittestjar u għal-laboratorji tal-kalibrazzjoni skont EN ISO/IEC 17025.  
TS4. Lubrikant tal-makkinarju (l-istess formulazzjoni għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Nota: Dan il-kriterju japplika biss jekk il-lubrikanti rilevanti jiġu inklużi fil-ħin tax-xiri. 
 
1. Fluwidi idrawliċi, żjut tal-gerijiet, żjut tal-lupa, żjut two-stroke u griżijiet użati fil-makkinarju tal-manutenzjoni tal-ispazju pubbliku (PSM) ma jridx ikollhom stqarrija ta’ 
periklu għas-saħħa jew għall-ambjent fiż-żmien tal-applikazzjoni (Limitu tal-klassifikazzjoni l-aktar baxxa fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008). Il-perċentwal tal-massa 
kumulattiva tas-sustanzi preżenti fil-fluwidi idrawliċi u fil-griżijiet li huma kemm nonbijodegradabbli kif ukoll bijoakkumulattivi ma jridx ikun aktar minn 0.1 % (w/w). 
 
Verifika:  
L-offerent irid jipprovdi l-iskedi tekniċi tal-lubrikant rilevanti li għandu jiġi fornut. Prodotti li jikkonformaw mal-Ekotikketta tal-UE jew mal-ekotikketta ekwivalenti tat-tip 1 li 
jissodisfaw ir-rekwiżit ta’ hawn fuq jitqiesu li jikkonformaw. 
 
2. Għal-lubrikanti four-stroke, sakemm il-manifattur tal-makkinarju ma jirrakkomandax tip ieħor ta’ lubrikant, il-lubrikant tal-makkinarju jrid  jkun żjut lubrikanti tal-magna 
b’viskożità baxxa (LVL) jew żjut lubrikanti riraffinati, b’minimu ta’ 25 % ta’ żjut bażi riraffinati. Żjut LVL huma dawk li jikkorrispondu għan-numru tal-grad SAE 0W30 jew 
5W30 jew ekwivalenti. 
 
Verifika:  
L-offerent irid jipprovdi dikjarazzjoni ta’ konformità ma’ dan il-kriterju appoġġjata mill-iskedi tad-data dwar is-sikurezza tal-materjal għall-prodotti kollha fornuti fl-eżekuzzjoni 
tal-kuntratt. 
TS5. Struzzjonijiet tat-tħaddim u tal-manutenzjoni (l-istess formulazzjoni għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 



 

40 

 

 
Il-makkinarju jrid jiġi fornut bl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tiegħu u bl-informazzjoni għall-utent rilevanti għat-tħaddim tal-makkinarju b’konsum imnaqqas tal-fjuwil u tal-
enerġija u għaż-żamma, u l-estensjoni tat-tul tal-ħajja tiegħu. 
 
Verifika:  
L-offerent irid jipprovdi struzzjonijiet lill-utent li jkun fihom informazzjoni dwar it-tħaddim u l-manutenzjoni tal-makkinarju. 

KRITERJI GĦALL-GĦOTI 

AC1. Emissjonijiet tal-egżost żero  
Se jingħataw punti lill-magni li jistgħu juru kapaċità ta’ emissjonijiet tal-egżost 
żero, jiġifieri li l-makkinarju jista’ jitħaddem mingħajr ebda emissjoni diretta tal-
egżost tal-magna. 
 
Verifika: L-offerent irid jipprovdi kopja taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-
unità tal-enerġija tal-makkinarju. 

 

Nota ta’ spjegazzjoni: AC1. Emissjonijiet tal-egżost żero 
*Magni li jikkonformaw ma’ stadju ta’ emissjoni qabel l-Istadju V, f’konformità mal-eżenzjonijiet u d-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stabbiliti fl-Artikolu 10(7) tad-
Direttiva 97/68/KE, l-Artikoli 34(7), 34(8) jew 58(5) sa 58(11) tar-Regolament (UE) 2016/1628, u l-Artikoli 11(4) u 14 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/96, 
jew l-Artikolu 13(3) sa 13(6) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/985, jistgħu jiġu installati, jekk titwaħħal magħhom sistema DPF iċċertifikata skont wieħed 
miċ-ċertifikati li ġejjin u jekk ikollhom effiċjenza tas-separazzjoni gravimetrika ta’ mill-inqas 90 %: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO 
− Regolament UNECE R 132, stadju tat-tnaqqis 01, Klassi I jew II  
− FAD e.V. Siegel (status Frar 2015 jew aktar reċenti) 
− Lista ta’ filtru VERT (status Settembru 2016 jew aktar reċenti) 
− Lista ta’ filtru BAFU. 
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AC2. Kontenut ta’ metall tqil tal-batterija (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
Se jingħataw punti għall-forniment ta’ makkinarju li jaħdem bil-batterija li juża batteriji li jistgħu jerġgħu jiġu ċċarġjati b’konċentrazzjoni aktar baxxa ta’ metall tqil minn dawk 
speċifikati hawn taħt: 

1. Merkurju < 0.1 ppm 
2. Kadmju < 1.0 ppm 
3. Ċomb < 5 ppm 

Verifika: 
Ara TS3. 
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4.1.2 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAX-XIRI TA’ SERVIZZI TAL-MAKKINARJU  
4.1.2.1 Suġġett 

SUĠĠETT 
Ix-xiri ta’ servizzi ta’ manutenzjoni tal-ispazju pubbliku b’impatt ambjentali baxx bl-użu ta’ makkinarju ddefinit mir-Regolament (UE) 2016/1628.  

 

4.1.2.2 Speċifikazzjonijiet tekniċi u kriterji għall-għoti 
(Dawn il-kriterji japplikaw biss jekk l-operatur ikun sid il-flotta tas-servizz jew jekk jikriha) 

Importanti: Il-kriterji komuni għall-kategoriji tas-servizz (Taqsima 6) japplikaw ukoll għal din il-kategorija 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 
SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 

TS6. Emissjonijiet tal-egżost tal-magna tal-makkinarju 
 Nota: dan il-kriterju ma japplikax għall-magni kenniesa u l-magni għat-tixrid 
kompatti. 
 
Il-makkinarju mobbli użat fit-twettiq tas-servizz irid ikun konformi ma’ dan li ġej:   

1. Jissodisfa mill-inqas l-Istadju V  
2. Għandu jkollu emissjonijiet tal-egżost żero 
− 2019: 25 % tal-makkinarju jrid ikollu emissjonijiet tal-egżost żero 
− 2020: 35 % tal-makkinarju jrid ikollu emissjonijiet tal-egżost żero  
− 2021: 45 % tal-makkinarju jrid ikollu emissjonijiet tal-egżost żero  
− 2022: 55 % tal-makkinarju jrid ikollu emissjonijiet tal-egżost żero 

 
Verifika: 
L-istess bħal TS1 flimkien mal-lista tal-makkinarju maħsub biex jintuża għall-għoti tas-

TS6. Emissjonijiet tal-egżost tal-magna tal-makkinarju 
Nota: dan il-kriterju ma japplikax għall-magni kenniesa u l-magni għat-tixrid kompatti. 
 
Il-makkinarju mobbli użat fit-twettiq tas-servizz jrid ikun konformi ma’ dan li ġej:   

1. Jissodisfa mill-inqas l-Istadju V  
2. Irid ikollu emissjonijiet tal-egżost żero 
− 2019: 50 % tal-makkinarju irid ikollu emissjonijiet tal-egżost żero 
− 2020: 60 % tal-makkinarju irid ikollu emissjonijiet tal-egżost żero  
− 2021: 70 % tal-makkinarju irid ikollu emissjonijiet tal-egżost żero  
− 2022: 80 % tal-makkinarju irid ikollu emissjonijiet tal-egżost żero  

 
Verifika: 
L-istess bħal TS1 flimkien mal-lista tal-makkinarju maħsub biex jintuża għall-għoti tas-
servizz PSM, iċ-ċertifikati ta’ konformità tagħhom, u kopji taċ-ċertifikat tal-
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servizz PSM, iċ-ċertifikati ta’ konformità tagħhom, u kopji taċ-ċertifikat tal-
approvazzjoni tat-tip tal-unità tal-enerġija tal-makkinarju. 

approvazzjoni tat-tip tal-unità tal-enerġija tal-makkinarju. 
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TS7.  Prestazzjoni tal-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja  
Nota: dan il-kriterju japplika biss għall-magni kenniesa u l-magni għat-tixrid kompatti. 
 
Il-prestazzjoni tal-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja tal-magna tal-flotta ta’ 
magni kenniesa u ta’ magni għat-tixrid użati fit-twettiq tas-servizz għandha tkun 
konformi ma’ dan li ġej:  
 

1. Trid tissodisfa mill-inqas l-Istadju IV  
 

2. Trid tissodisfa l-Istadju V jew Euro 6/VI 
− 2019: 30 % tal-magni kenniesa u tal-magni għat-tixrid iridu jissodisfaw 

l-Istadju V jew Euro 6/VI 
− 2020: 40 % tal-magni kenniesa u tal-magni għat-tixrid iridu jissodisfaw 

l-Istadju V jew Euro 6/VI 
− 2021: 50 % tal-magni kenniesa u tal-magni għat-tixrid iridu jissodisfaw 

l-Istadju V jew Euro 6/VI 
− 2021: 60 % tal-magni kenniesa u tal-magni għat-tixrid iridu jissodisfaw 

l-Istadju V jew Euro 6/VI 
 

3. Għandu jkollu emissjonijiet tal-egżost żero 
− 2019: 20 % tal-magni kenniesa u tal-magni għat-tixrid irid ikollhom 

emissjonijiet ta’ egżost żero 
− 2020: 25 % tal-magni kenniesa u tal-magni għat-tixrid irid ikollhom 

emissjonijiet ta’ egżost żero 
− 2021: 30 % tal-magni kenniesa u tal-magni għat-tixrid irid ikollhom 

TS7.  Prestazzjoni tal-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja  
Nota: dan il-kriterju japplika biss għall-magni kenniesa u l-magni għat-tixrid kompatti. 
 
Il-prestazzjoni tal-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja tal-magna tal-flotta tal-
magni kenniesa u tal-magni għat-tixrid użati fit-twettiq tas-servizz trid tkun konformi 
ma’ dan li ġej:  
 

1. Trid tissodisfa mill-inqas l-Istadju IV 
 

2. Trid tissodisfa l-Istadju V jew Euro 6/VI  
− 2019: 50 % tal-magni kenniesa u tal-magni għat-tixrid iridu jissodisfaw 

l-Istadju V jew Euro 6/VI 
− 2020: 60 % tal-magni kenniesa u tal-magni għat-tixrid iridu jissodisfaw 

l-Istadju V jew Euro 6/VI 
− 2021: 70 % tal-magni kenniesa u tal-magni għat-tixrid iridu jissodisfaw 

l-Istadju V jew Euro 6/VI 
− 2022: 80 % tal-magni kenniesa u tal-magni għat-tixrid iridu jissodisfaw 

l-Istadju V jew Euro 6/VI 
 

3. Għandu jkollu emissjonijiet tal-egżost żero 
− 2019: 50 % tal-magni kenniesa u tal-magni għat-tixrid irid ikollhom 

emissjonijiet ta’ egżost żero 
− 2020: 60 % tal-magni kenniesa u tal-magni għat-tixrid irid ikollhom 

emissjonijiet ta’ egżost żero 
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emissjonijiet ta’ egżost żero 
− 2022: 35 % tal-magni kenniesa u tal-magni għat-tixrid irid ikollhom 

emissjonijiet ta’ egżost żero 
 
Il-livell applikabbli se jikkorrispondi għas-sena li matulha titnieda s-sejħa għall-offerti. 
 
L-offerta jenħtieġ li tiddokumenta każijiet fejn il-magni kenniesa u l-magni għat-tixrid 
mhumiex iċċertifikati bħala li jissodisfaw l-Istadju IV jew ogħla, iżda posttrattament 
tekniku* jkun kiseb l-istess standard. 
Verifika: 
L-istess bħal TS1 flimkien mal-lista tal-makkinarju maħsub biex jintuża għall-għoti tas-
servizz PSM, iċ-ċertifikati ta’ konformità tagħhom, u kopji taċ-ċertifikat tal-
approvazzjoni tat-tip tal-unità tal-enerġija tal-makkinarju. Għal dawk il-vetturi li jkunu 
kisbu l-istandard imsemmi hawn fuq wara aġġornament tekniku, il-miżuri jridu jiġu 
ddokumentati u inklużi fl-offerta, u dan irid jiġi vverifikat minn parti terza indipendenti 
li tissodisfa r-rekwiżiti ta’ EN-ISO/IEC 17025. 

− 2021: 70 % tal-magni kenniesa u tal-magni għat-tixrid irid ikollhom 
emissjonijiet ta’ egżost żero 

− 2022: 80 % tal-magni kenniesa u tal-magni għat-tixrid irid ikollhom 
emissjonijiet ta’ egżost żero 

 
L-offerta jenħtieġ li tiddokumenta każijiet fejn il-magni kenniesa u l-magni għat-tixrid 
mhumiex iċċertifikati bħala li jissodisfaw l-Istadju IV jew ogħla, iżda posttrattament 
tekniku* jkun kiseb l-istess standard. 
 
 
Verifika: 
L-istess bħal TS1 flimkien mal-lista tal-makkinarju maħsub biex jintuża għall-għoti tas-
servizz PSM, iċ-ċertifikati ta’ konformità tagħhom, u kopji taċ-ċertifikat tal-
approvazzjoni tat-tip tal-unità tal-enerġija tal-makkinarju. 

Nota ta’ spjegazzjoni: TS7. Prestazzjoni tal-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja 
*Magni li jikkonformaw ma’ stadju ta’ emissjoni qabel l-Istadju V, f’konformità mal-eżenzjonijiet u d-dispożizzjonijiet tranżizzjonali stabbiliti fl-Artikolu 10(7) tad-
Direttiva 97/68/KE, l-Artikoli 34(7), 34(8) jew 58(5) sa 58(11) tar-Regolament (UE) 2016/1628, u l-Artikoli 11(4) u 14 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/96, 
jew l-Artikolu 13(3) sa 13(6) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/985, jistgħu jiġu installati, jekk titwaħħal magħhom sistema DPF iċċertifikata skont wieħed 
miċ-ċertifikati li ġejjin u jekk ikollhom effiċjenza tas-separazzjoni gravimetrika ta’ mill-inqas 90 %: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO 
− Regolament UNECE R 132, stadju tat-tnaqqis 01, Klassi I jew II  
− FAD e.V. Siegel (status Frar 2015 jew aktar reċenti) 
− Lista ta’ filtru VERT (status Settembru 2016 jew aktar reċenti) 
− Lista ta’ filtru BAFU. 
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 TS8. L-iċċarġjar mill-ġdid u l-kwalità tal-batterija tal-makkinarju  
Il-magni kollha jridu jkunu mgħammra b’sistemi tal-batteriji konformi mal-
ispeċifikazzjoni teknika TS3.  
 
Verifika: 
L-istess bħal TS3 flimkien mal-lista u l-iskeda tad-data teknika tal-flotta tal-makkinarju 
li għandha tintuża għall-forniment tas-servizz. 

KRITERJI GĦALL-GĦOTI 
AC3. Emissjonijiet tal-egżost tal-magna tal-makkinarju (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Il-punti se jingħataw b’mod proporzjonali lill-offerent bi proporzjon ta’ flotta tal-makkinarju li taqbeż ir-rekwiżiti ta’ TS6. 
 
Verifika: 
Ara t-TS6 ta’ hawn fuq. 
 

 

AC4. Prestazzjoni mtejba tal-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
Il-punti se jingħataw fi proporzjon ma’ kull titjib perċentwali mal-ispeċifikazzjoni teknika minima meħtieġa fit-TS7 
Verifika: 
Ara t-TS7 ta’ hawn fuq 

AC5. Il-prestazzjoni tad-distribuzzjoni tal-magni għat-tixrid  
 
L-offerti li joffru flotta tas-servizz se jingħataw punti fi proporzjon mas-sehem tal-magni għat-tixrid li huma kkwalifikati skont EN 15597-2.  
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Verifika: 
L-offerent irid jippreżenta l-lista tal-vetturi tal-flotta tas-servizz u r-rapporti tat-testijiet tagħhom skont EN 15597-2 maħruġa minn laboratorju indipendenti. 
 AC6. Kontenut ta’ metall tqil tal-batterija 

L-offerti li joffru flotta tas-servizz iridu jingħataw punti fi proporzjon mas-sehem 
tal-magni li huma mgħammra b’sistemi ta’ batteriji konformi ma’ AC2 fuq il-
konċentrazzjoni tal-metall tqil tal-batterija tal-magna. 
 
Verifika: 
L-istess bħal AC2 flimkien mal-lista u l-iskeda tad-data teknika tal-flotta tal-
makkinarju li għandha tintuża għall-forniment tas-servizz. 
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4.1.2.3 Klawżoli tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt 
(dan japplika biss jekk l-operatur ikun sid il-flotta tas-servizz jew jekk jikriha) 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 
KLAWŻOLI TAL-EŻEKUZZJONI TAL-KUNTRATT 

CPC1. Emissjonijiet tal-egżost tal-magna tal-makkinarju (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Nota: dan il-kriterju japplika biss jekk il-makkinarju ta’ tibdil jissodisfa l-ħtiġijiet operattivi kif iddefiniti mill-awtorità kontraenti u jkun miftiehem mal-fornitur tas-servizz. 
 
Jekk il-makkinarju użat għas-servizz għandu jinbidel matul il-kuntratt, it-tibdil irid ikun makkinarju b’emissjonijiet tal-egżost żero (meta tali prodotti jkunu disponibbli fis-suq). 
 
Ir-rekords ta’ kull sena dwar il-manutenzjoni tal-makkinarju u l-iskeda ta’ tibdil iridu jkunu disponibbli għall-awtorità kontraenti għall-finijiet ta’ verifika. L-awtorità kontraenti 
tista’ tistabbilixxi regoli għall-penali minħabba nuqqas ta’ konformità. 

Nota ta’ spjegazzjoni: CPC1. Emissjonijiet tal-egżost tal-magna tal-makkinarju 
 

• It-tibdil ta’ makkinarju huwa rrakkomandat meta l-makkinarju jkun qed joqrob lejn tmiem il-ħajja utli tiegħu jew minħabba ħsara irreparabbli 
•  Il-makkinarju b’emissjonijiet tal-egżost żero jista’ jitħaddem mingħajr ebda emissjoni diretta tal-egżost tal-magna. 

CPC2. Lubrikant tal-makkinarju (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Il-kuntrattur irid jiżgura li l-fluwidi idrawliċi, iż-żjut tal-gerijiet, iż-żjut tal-lupa, iż-żjut two-stroke u l-griżijiet użati f’makkinarju tal-PSM użat għas-servizz jikkonformaw mat-
TS4 dwar il-lubrikanti tal-makkinarju. 
 
Il-kuntrattur se jżomm rekords, li jridu jkunu disponibbli għall-awtorità kontraenti. L-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi regoli għall-penali minħabba nuqqas ta’ konformità. 
  
Għal-lubrikanti four-stroke, sakemm il-manifattur tal-makkinarju ma jirrakkomandax tip ieħor ta’ lubrikant, il-kuntrattur irid ibiddel il-lubrikanti użati f’makkinarju tal-PSM użat 
għas-servizz b’lubrikanti li jikkonformaw mat-TS4 dwar il-lubrikanti tal-makkinarju għall-magni four-stroke.   
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Il-kuntrattur se jżomm rekords, li jridu jkunu disponibbli għall-awtorità kontraenti. L-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi regoli għall-penali minħabba nuqqas ta’ konformità. 
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5 IMPATTI AMBJENTALI EWLENIN MINN FLOTOT TAL-VETTURI U TAS-SERVIZZI 
 
Abbażi tal-evidenza xjentifika disponibbli, l-impatti ambjentali ewlenin tal-flotot tal-vetturi u tas-servizzi mill-perspettiva taċ-ċiklu tal-ħajja huma miġbura fil-qosor fit-tabelli ta’ 
hawn taħt (għal aktar dettalji, ara r-rapport tekniku). L-istess tabella tippreżenta wkoll l-approċċ tal-UE għall-APE biex jiġu mitigati jew jitnaqqsu dawk l-impatti. 

1. Flotta tal-vetturi u tas-servizz 

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

• L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra (GHG) u ta’ sustanzi li 
jniġġsu fl-arja prodotti mill-konsum tal-enerġija matul il-fażi 
tal-użu 

• L-emissjonijiet ta’ gassijiet serra u ta’ sustanzi li jniġġsu 
fl-arja prodotti matul il-katina tal-provvista tat-
trasportaturi tal-enerġija 

• Impatti ambjentali prodotti matul il-manifattura tal-
batteriji tal-vetturi elettriċi 

• Emissjonijiet ta’ storbju prodotti mill-vettura u mit-tajers matul 
il-fażi tal-użu 
 

 • Il-ħtieġa ta’ kriterji dwar l-emissjonijiet ta’ CO2 tal-approvazzjoni tat-tip għall-
vetturi kummerċjali ħfief (LCVs), u teknoloġiji speċifiċi għal vetturi heavy-
duty u vetturi tal-kategorija L 

• Il-ħtieġa ta’ kriterji bbażati fuq il-prestazzjoni tal-emissjonijiet ta’ sustanzi li 
jniġġsu fl-arja għal-LCVs, u teknoloġiji speċifiċi għall-vetturi heavy-duty u l-
vetturi tal-kategorija L 

• Il-ħtieġa ta’ kriterji dwar ir-reżistenza għad-dawrien tat-tajers 
• Il-ħtieġa ta’ kriterji dwar l-effiċjenza enerġetika għall-karozzi elettriċi u l-LCVs 
• Il-ħtieġa ta’ kriterji dwar il-garanziji tal-batterija 
• Il-ħtieġa ta’ kriterji dwar l-emissjonijiet ta’ storbju mill-vettura u mit-tajers 
• Il-ħtieġa ta’ kompetenzi importanti u l-applikazzjoni ta’ miżuri u ta’ prattiki 

importanti ta’ ġestjoni ambjentali mill-fornituri ta’ servizz 
• Il-ħtieġa ta’ taħriġ adegwat u li jsir ta’ spiss għall-persunal tal-fornituri ta’ 

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

L-ordni tal-impatti ma tirriflettix neċessarjament il-kobor tagħhom. 
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Informazzjoni ddettaljata dwar il-manutenzjoni tal-ispazju pubbliku, inkluża informazzjoni dwar leġiżlazzjoni, standards u sorsi tekniċi relatati li jintużaw bħala evidenza, tista’ 
tinstab fir-rapport tekniku. 
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5.1 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAX-XIRI TA’ FLOTTA TAL-VETTURI U SERVIZZI (KATEGORIJA 4) 
 

5.1.1 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦALL-FLOTOT TAL-VETTURI 
 

5.1.1.1 Suġġett 
SUĠĠETT 

Xiri ta’ vetturi tal-kategoriji N2 u N3, kif iddefiniti mid-Direttiva 2007/46, vetturi speċjali u vetturi oħra bi skop speċjali kif iddefiniti mid-Direttiva 2007/46 (vetturi għat-tindif 
tat-toroq, jiġifieri magni kenniesa mmuntati fuq trakk), b’impatt ambjentali baxx. 
Nota: il-magni kenniesa u l-magni għat-tixrid kompatti li jitqiesu bħala makkinarju mobbli mhux tat-triq u għalhekk huma koperti mill-kriterji dwar il-makkinarju. 

 

5.1.1.2 Speċifikazzjonijiet tekniċi u kriterji għall-għoti 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 
TS1. Għażliet teknoloġiċi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra 
 
Nota: dan il-kriterju japplika għal vetturi heavy-duty u vetturi bi skop speċjali. 
 
Il-vettura trid tkun mgħammra b’waħda mit-teknoloġiji li ġejjin li juru tnaqqis tal-
emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-estrazzjoni sal-użu (WTW): 
• titjib fl-ajrudinamika: kontroll attiv tal-fluss (għat-trakkijiet użati fiċ-ċikli tat-

tħaddim reġjonali biss) 
• titjib fl-ajrudinamika: boat tails (il-partijiet ta’ wara)/pannelli ta’ estensjoni (għat-

trakkijiet użati fiċ-ċikli tat-tħaddim reġjonali biss) 
• vetturi ibridi, kemm dawk li jaħdmu bid-diżil kif ukoll dawk li jaħdmu bil-gass 

TS1. Għażliet teknoloġiċi biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra 
 
Nota: dan il-kriterju japplika għal vetturi heavy-duty u vetturi bi skop speċjali. 
 
Il-vettura trid tkun mgħammra b’waħda mit-teknoloġiji li ġejjin li juru tnaqqis tal-
emissjonijiet ta’ gassijiet serra WTW: 
• vetturi kompletament elettriċi 
• vetturi elettriċi li jaħdmu b’ċellula tal-idroġenu 
• vettura li taħdem bil-gass naturali b’żewġ tipi ta’ fjuwils tal-OEM bi proporzjon 

tal-enerġija tal-gass fuq il-parti sħuna taċ-ċiklu tal-ittestjar taċ-ċiklu tranżitorju 
armonizzat fuq livell dinji (WHTC) ta’ mill-inqas 50 %. 
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naturali 
• vetturi kompletament elettriċi 
• vetturi elettriċi li jaħdmu b’ċellula tal-idroġenu 
• vettura li taħdem bil-gass naturali b’żewġ tipi ta’ fjuwils tal-fabbrikant tat-tagħmir 

oriġinali (OEM) bi proporzjon tal-enerġija tal-gass fuq il-parti sħuna taċ-ċiklu tal-
ittestjar tad-WHTC ta’ mill-inqas 50 %. 

• vetturi li jaħdmu bil-gass naturali b’injezzjoni diretta taħt pressjoni għolja 
• ibrida rikarikabbli: vettura mgħammra b’pakkett ta’ batteriji li jista’ jiġi ċċarġjat 

mill-grilja u jipprovdi l-enerġija għall-forza elettrika tal-bodi u t-tagħmir 
• sistema idrawlika ta’ detezzjoni tat-tagħbija (għall-magni kenniesa): il-kapaċità 

tal-fluss tal-pompa se tiġi rregolata permezz tal-pressjoni ta’ detezzjoni tat-
tagħbija.  

• vetturi ddedikati li jaħdmu bil-gass naturali skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fin-
nota ta’ hawn taħt. 
 

Nota: L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jinkludu vetturi ddedikati li jaħdmu bil-gass 
naturali jekk ikollhom provvista ta’ metan rinnovabbli li tissodisfa mill-inqas 15 % tad-
domanda tagħhom. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jippreżenta l-iskeda teknika tal-vettura fejn huma ddikjarati dawn l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi jew tat-teknoloġija tal-fjuwil. 

• vetturi li jaħdmu bil-gass naturali b’injezzjoni diretta taħt pressjoni għolja 
• ibrida rikarikabbli: vettura mgħammra b’pakkett ta’ batteriji li jista’ jiġi ċċarġjat 

mill-grilja u jipprovdi l-enerġija għall-forza elettrika tal-bodi u t-tagħmir 
• sistema idrawlika ta’ detezzjoni tat-tagħbija (għall-magni kenniesa): il-kapaċità 

tal-fluss tal-pompa se tiġi rregolata permezz tal-pressjoni ta’ detezzjoni tat-
tagħbija.  

• vetturi ddedikati li jaħdmu bil-gass naturali skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fin-
nota ta’ hawn taħt. 
 

 
 
 
 
Nota: L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jinkludu vetturi ddedikati li jaħdmu bil-gass 
naturali jekk ikollhom provvista ta’ metan rinnovabbli li tissodisfa mill-inqas 15 % tad-
domanda tagħhom. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jippreżenta l-iskeda teknika tal-vettura fejn huma ddikjarati dawn l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi jew tat-teknoloġija tal-fjuwil. 
 
 

TS2. Sistemi ta’ monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers (TPMS) (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
Nota: dan il-kriterju ma japplikax għal vetturi bi skop speċjali, jiġifieri magni kenniesa mmuntati fuq trakk. 
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L-LCVs u l-vetturi heavy-duty jridu jkunu mgħammra b’sistemi ta’ monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers (TPMS) jew b’sensuri li jippermettu l-monitoraġġ fis-sit tal-operatur. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi l-iskeda teknika tal-vettura fejn hija ddikjarata din l-informazzjoni. 
TS3. Tajers ta’ vetturi – reżistenza għad-dawrien (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
Nota: dan il-kriterju ma japplikax għal vetturi bi skop speċjali, jiġifieri magni kenniesa mmuntati fuq trakk. 
 
Il-vetturi jridu ikunu mgħammra b’:  
a) Tajers li jikkonformaw mal-ogħla klassi tal-effiċjenza enerġetika fl-użu tal-fjuwil għar-reżistenza għad-dawrien espressa f’kg/tunnellata, kif iddefinit mir-Regolament 
(KE) Nru 1222/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar it-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali 
oħra. Dan ir-rekwiżit ma jridx jipprevjeni lill-awtorità pubblika milli tixtri tajers bl-ogħla klassi tal-qbid fuq l-imxarrab fejn dan ikun iġġustifikat mis-sikurezza. 
 
JEW 
 
b) Tajers b’wiċċ ġdid. 
 
Nota: Attwalment, ir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 qed jiġi rivedut u bħala parti minn dan il-proċess, il-Kummissjoni Ewropea ressqet il-proposta COM(2018) 296. Se jkun 
meħtieġ li dan il-kriterju jiġi aġġornat skont il-leġiżlazzjoni l-ġdida, ladarba tkun fis-seħħ. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi t-tikketta tat-tajer skont ir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 għat-tajers taħt il-każ a), jew in-Notifika tal-approvazzjoni skont l-Anness 1 tar-
Regolament 109 tal-UNECE għat-tajers b’wiċċ ġdid (każ b). 
 

TS4.  Prestazzjoni tal-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
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Il-vetturi N3 u l-vetturi N2 b’massa ta’ referenza1) li taqbeż l-2 610 kg jridu jissodisfaw Euro VI. 
Il-vetturi N2 b’massa ta’ referenza1) li ma taqbiżx l-2 610 kg jridu jikkonformaw mal-Prestazzjoni tal-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja tat-TS2 tal-APE tal-UE tal-
Kriterji ta’ trasport għall-karozzi u l-LCVs (Kategorija 1). 
Il-magni kenniesa mmuntati fuq vettura jridu jissodisfaw Euro VI jew Euro 6, skont il-massa ta’ referenza tal-vettura li fuqha jiġu mmuntati. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jippreżenta ċ-ċertifikat tal-konformità tal-vettura. Għal dawk il-vetturi li jkunu kisbu l-istandard imsemmi hawn fuq wara aġġornament tekniku, il-miżuri jridu jiġu 
ddokumentati u inklużi fl-offerta, u dan irid jiġi vverifikat minn parti terza indipendenti. 
Nota ta’ spjegazzjoni: TS4.  Prestazzjoni tal-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja  
1) “Massa ta’ referenza” tfisser il-massa tal-vettura meta tkun qed taħdem, kif iddikjarat fiċ-ċertifikat ta’ konformità, bit-tnaqqis tal-massa uniformi tas-sewwieq ta’ 75 kg u biż-
żieda ta’ massa uniformi ta’ 100 kg. 
 TS5. Sistemi ta’ riċirkolazzjoni tal-ilma 

 
Jekk l-awtorità kontraenti tkun teħtieġ magni kenniesa li jużaw ilma għas-soppressjoni 
tat-trab.  
 
Il-magni kenniesa jridu jkunu mgħammra b’sistema ta’ riċirkolazzjoni tal-ilma, li tfisser 
sistema li tirriċirkola parti mill-ilma li jintuża għas-soppressjoni tat-trab. L-ilma 
jitraxxax u mbagħad jitneħħa flimkien mat-trab mill-magna kenniesa. Il-magna tiffiltra 
l-ilma mormi, li mbagħad jiġi rriċirkolat fit-tank tal-ilma. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jippreżenta l-iskeda teknika fejn tiġi deskritta s-sistema ta’ 
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riċirkolazzjoni tal-ilma. 
 TS6. Storbju mit-tajers 

(ma għandhiex tintuża jekk, għal raġunijiet ta’ sigurtà, ikunu meħtieġa tajers bl-ogħla 
klassi tal-qbid fuq l-imxarrab, tajers għall-borra jew tajers għas-silġ). 
 
Nota: dan il-kriterju ma japplikax għall-vetturi bi skop speċjali. 
 
Il-vetturi heavy-duty (HDVs) jridu jkunu mgħammra b’:  

a) tajers b’livelli ta’ emissjonijiet ta’ storbju estern tad-dawrien 3dB taħt il-
massimu stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 661/2009, l-Anness II, il-Parti C. 
Dan huwa ekwivalenti għall-ogħla kategorija (tat-tlieta disponibbli) tal-klassi 
ta’ storbju estern tad-dawrien tat-tikketta tat-tajers tal-UE.  

OR 
b) tajers b’wiċċ ġdid. 

Nota: Attwalment, ir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 qed jiġi rieżaminat u bħala parti 
minn dan il-proċess, il-Kummissjoni Ewropea ressqet il-proposta COM(2018) 296. Se 
jkun meħtieġ li dan il-kriterju jiġi aġġornat skont il-leġiżlazzjoni l-ġdida, ladarba tkun 
fis-seħħ. 
 
Verifika: L-offerent irid jipprovdi t-tikketta tat-tajer skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1222/2009 għat-tajers taħt il-każ a) jew in-Notifika tal-approvazzjoni skont l-
Anness 1 tar-Regolament 109 tal-UNECE għat-tajers b’wiċċ ġdid (il-każ b). 

KRITERJI GĦALL-GĦOTI 
 AC1. Gassijiet tal-arja kundizzjonata 

Se jingħataw punti lil dawk il-vetturi mgħammra b’sistema tal-arja kundizzjonata li 
tuża refriġerant li l-potenzjal ta’ tisħin globali (GWP) tiegħu, bħala fattur tas-CO2 u fuq 
perjodu ta’ 100 sena, ikun inqas minn 150. 
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Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi l-isem, il-formula u l-GWP tal-gass refriġeranti li jintuża fis-
sistema tal-arja kundizzjonata. Jekk tintuża taħlita ta’ gassijiet (għadd n ta’ gassijiet), il-
GWP se jiġi kkalkolat kif ġej: 
GWP= Σ(Sustanza X1 % x GWP(X1)) + (Sustanza X2 % x GWP(X2)) + … 
(Sustanza Xn % x GWP(Xn)) 
fejn % huwa l-kontribut skont il-piż b’tolleranza tal-piż ta’ +/- 1 %. 
Il-GWP tal-gassijiet jista’ jinstab fl-Annessi I u II tar-Regolament (UE) Nru 517/2014 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-
MT/TXT/?uri=CELEX:32014R0517&from=MT)   

 AC2. Tajers ta’ vetturi – tajers b’wiċċ ġdid  
 
Se jingħataw punti lill-vetturi bi skop speċjali mgħammra b’tajers b’wiċċ ġdid. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi n-Notifika tal-approvazzjoni skont l-Anness 1 tar-
Regolament 109 tal-UNECE għal tajers b’wiċċ ġdid. 

AC3. Prestazzjoni mtejba tal-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja 
 
Vetturi N3 u vetturi N2 b’massa ta’ referenza1) ta’ aktar minn 2 610 kg u ta’ vetturi bi 
skop speċjali: Se jingħataw punti lit-teknoloġiji li ġejjin: 

• gass naturali 

• vetturi elettriċi ibridi rikarikabbli (PHEV) 
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• vetturi elettriċi li jaħdmu bil-batterija (BEV) u  

• vetturi elettriċi li jaħdmu b’ċellula tal-idroġenu (FCEV). 
(għandu jiġi spjegat fid-dettall sa liema punt se jiġu attribwiti aktar punti għall-vetturi 
b’kapaċità ta’ emissjonijiet żero mill-egżost, jiġifieri vetturi elettriċi ibridi rikarikabbli 
(PHEV), vetturi elettriċi li jaħdmu bil-batterija (BEV), u vetturi elettriċi li jaħdmu 
b’ċellula tal-idroġenu (FCEV). Il-vetturi b’kapaċità ta’ emissjonijiet żero mill-egżost 
iridu  jingħataw aktar punti mill-vetturi li jaħdmu bil-gass naturali.). 
Għal vetturi N2 b’massa ta’ referenza li ma taqbiżx1) l-2 610 kg: il-formula tal-AC3 
Prestazzjoni mtejba tal-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja u tal-AC4 Il-Kapaċità 
ta’ emissjonijiet żero mill-egżost tal-APE tal-UE tal-Kriterji ta’ trasport għall-karozzi u 
l-LCVs (Kategorija 1). 
 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi ċ-ċertifikat tal-konformità tal-vettura. Għal dawk il-vetturi li 
jkunu kisbu l-istandard imsemmi hawn fuq wara aġġornament tekniku, il-miżuri jridu 
jiġu ddokumentati u inklużi fl-offerta, u dan irid jiġi vverifikat minn parti terza 
indipendenti. 
Nota ta’ spjegazzjoni: AC3.  Prestazzjoni mtejba tal-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja  
1) “Massa ta’ referenza” tfisser il-massa tal-vettura meta tkun qed taħdem, kif iddikjarat fiċ-ċertifikat ta’ konformità, bit-tnaqqis tal-massa uniformi tas-sewwieq ta’ 75 kg u biż-
żieda ta’ massa uniformi ta’ 100 kg. 
 
 
 
AC4. Sistemi ta’ riċirkolazzjoni tal-ilma 
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Jekk l-awtorità kontraenti tkun teħtieġ magni kenniesa li jużaw ilma għas-soppressjoni 
tat-trab 
 
Se jingħataw punti lill-magni kenniesa li huma mgħammra b’sistema ta’ riċirkolazzjoni 
tal-ilma li tfisser sistema li tirriċirkola parti mill-ilma li jintuża għas-soppressjoni tat-
trab. L-ilma jitferrex u mbagħad jitneħħa flimkien mat-trab mill-magna kenniesa. Il-
magna tiffiltra l-ilma mormi, li mbagħad jiġi rriċirkolat fit-tank tal-ilma. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jippreżenta l-iskeda teknika fejn tiġi deskritta s-sistema ta’ 
riċirkolazzjoni tal-ilma. 
 AC5. Storbju mill-vettura 

Nota: dan il-kriterju ma japplikax għall-vetturi bi skop speċjali. 
 
Se jingħataw punti lill-vetturi b’emissjonijiet ta’ storbju konformi mal-limiti tal-Fażi 3 
tar-Regolament (UE) Nru 540/2014. L-emissjonijiet ta’ storbju se jiġu ttestjati skont l-
Anness II tar-Regolament (UE) Nru 540/2014. 
 
 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi ċ-ċertifikat tal-konformità tal-vettura. 

 AC6. Magni kenniesa 
Se jingħataw punti lill-magni kenniesa b’livell tal-potenza akustika garantit aktar baxx, 
skont id-Direttiva 2000/14/KE. 
 
Verifika: 



 

60 

 

L-offerent irid jipprovdi kopja tal-marka CE flimkien mal-indikazzjoni tal-livell tal-
potenza akustika garantit tal-magna kenniesa skont id-Direttiva 2000/14/KE. 
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5.1.2 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAX-XIRI TAS-SERVIZZ TAL-FLOTTA  
5.1.2.1 Suġġett 

SUĠĠETT 
Ix-xiri ta’ servizzi ta’ manutenzjoni tal-ispazju pubbliku b’impatt ambjentali baxx bl-użu ta’ vetturi tal-kategoriji N2 u N3, kif iddefiniti mid-Direttiva 2007/46, vetturi speċjali u 
vetturi oħra bi skop speċjali kif iddefiniti mid-Direttiva 2007/46 (vetturi għat-tindif tat-toroq, jiġifieri magni kenniesa mmuntati fuq trakk), b’impatt ambjentali baxx. 
Nota: magni kenniesa u magni għat-tixrid kompatti li jitqiesu bħala makkinarju mobbli mhux tat-triq u għalhekk huma koperti mill-kriterji dwar il-makkinarju. 

 

5.1.2.2 Speċifikazzjonijiet tekniċi u kriterji għall-għoti 
(Dawn il-kriterji japplikaw biss jekk l-operatur ikun sid il-flotta tas-servizz jew jekk jikriha) 

Importanti: Il-kriterji komuni għall-kategoriji tas-servizz (Taqsima 6) japplikaw ukoll għal din il-kategorija 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 
SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 

TS1. Emissjonijiet ta’ gassijiet serra 
 
Għal HDVs u vetturi bi skop speċjali: 
 
Il-flotta trid tkun magħmula mill-ishma ta’ vetturi li ġejjin mgħammra b’waħda mit-
teknoloġiji eliġibbli stabbiliti mit-TS1 ewlenija dwar l-Għażliet ta’ titjib teknoloġiku 
biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra tal-vetturi: 
• 2019: 20 % 
• 2020: 28 % 
• 2021: 36 % 
• 2022: 44 % 
 
Għall-vetturi tal-kategorija L:  
Il-flotta trid tkun magħmula mill-ishma li ġejjin ta’ vetturi elettriċi: 

TS1. Emissjonijiet ta’ gassijiet serra 
 
Għal HDVs u vetturi bi skop speċjali: 
 
Il-flotta trid tkun magħmula mill-ishma ta’ vetturi li ġejjin mgħammra b’waħda mit-
teknoloġiji eliġibbli stabbiliti mit-TS1 ewlenija dwar l-Għażliet ta’ titjib teknoloġiku 
biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra tal-vetturi: 
• 2019: 32 % 
• 2020: 40 % 
• 2021: 48 % 
• 2022: 56 % 
 
Għall-vetturi tal-kategorija L:  
Il-flotta trid tkun magħmula mill-ishma li ġejjin ta’ vetturi elettriċi: 
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• 2019: 25 % 
• 2020: 35 % 
• 2021: 45 % 
• 2022: 55 % 
 
Għal-LCVs 
• 12 % tal-flotta li għandha tintuża skont il-kuntratt trid tikkonforma mat-

TS1 ewlenija dwar L-emissjonijiet ta’ CO2 għall-kategorija “Xiri, 
lokazzjoni jew kiri ta’ LCVs” tal-kriterji tal-APE tal-UE għat-trasport bit-
triq. 

 
Il-livell applikabbli se jikkorrispondi għas-sena li matulha titnieda s-sejħa għall-offerti. 
 
 
Verifika: l-istess bħat-TS1 tal-vetturi (Taqsima 5.1.1.2) flimkien mal-lista u l-iskedi 
tekniċi jew ċertifikati ta’ konformità tal-flotta kollha. 

• 2019: 40 % 
• 2020: 50 % 
• 2021: 60 % 
• 2022: 70 % 
 
Għal-LCVs 
• 12 % tal-flotta li għandha tintuża skont il-kuntratt trid tkun konformi mat-

TS1 komprensiva dwar l-emissjonijiet ta’ CO2 għall-kategorija “Xiri, 
lokazzjoni jew kiri ta’ LCVs” tal-kriterji tal-APE tal-UE għat-trasport 

• 25 % tal-flotta li għandha tintuża skont il-kuntratt trid tikkonforma mat-TS1 
ewlenija dwar l-emissjonijiet ta’ CO2 għall-kategorija “Xiri, lokazzjoni jew 
kiri ta’ LCVs” tal-kriterji tal-APE tal-UE għat-trasport bit-triq.  

 
Il-livell applikabbli se jikkorrispondi għas-sena li matulha titnieda s-sejħa għall-offerti. 
Verifika: l-istess bħat-TS1 (Taqsima 5.1.1.2) ta’ vetturi flimkien mal-lista u l-iskedi 
tekniċi jew iċ-ċertifikati ta’ konformità tal-flotta kollha. 
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TS2. Il-loġistika tar-roti (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 (fi bliet fejn l-infrastruttura urbana hija adattata). 
 
L-offerent irid joffri flotta tas-servizz li tinkludi l-użu ta’ roti u roti bil-karrijiet, li jistgħu jkunu roti li jaħdmu bl-elettriku, biex jiġi mminimizzat l-użu ta’ vetturi bil-mutur, skont 
il-miżuri biex jiġu mminimizzati l-kwistjonijiet ambjentali stabbiliti mit-TS1 dwar il-prattiki ta’ ġestjoni ambjentali fi ħdan il-kriterji komuni għall-kategoriji tas-servizz. 
 
 
Verifika: 
L-offerent se jippreżenta l-ispeċifikazzjonijiet tal-flotta tas-servizz u d-deskrizzjoni tal-mod li bih jintużaw ir-roti u r-roti bil-karrijiet biex jiġi mminimizzat l-użu ta’ vetturi bil-
mutur. 
TS3. Tajers ta’ vetturi — reżistenza għad-dawrien (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Nota: dan il-kriterju ma japplikax għal vetturi bi skop speċjali, jiġifieri magni kenniesa mmuntati fuq trakk. 
 
Il-vetturi kollha jridu jkunu mgħammra b’tajers konformi mat-TS3 dwar it-tajers ta’ vetturi kif iddefinit fit-Taqsima 5.1.1.2. 
Verifika: 
L-istess bħat-TS3 dwar it-tajers ta’ vetturi fit-Taqsima 5.1.1.2 flimkien mal-lista u l-iskedi tekniċi tal-flotta kollha. 
TS4. Sistemi ta’ monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers (TPMS) (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
Nota: dan il-kriterju ma japplikax għal vetturi bi skop speċjali, jiġifieri magni kenniesa mmuntati fuq trakk. 
 
L-LCVs u l-vetturi heavy-duty kollha jridu ikunu mgħammra b’sistemi konformi ma’ TS2 dwar it-TPMS kif iddefiniti fit-Taqsima 5.1.1.2.  
 
Verifika: 
L-istess bħat-TS2 dwar it-TPMS kif iddefinit fit-Taqsima 5.1.1.2 flimkien mal-lista u l-iskedi tekniċi tal-flotta kollha. 
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TS5. Fjuwils (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
Nota: dan il-kriterju japplika biss jekk l-awtorità kontraenti tikkwalifika l-vetturi ddedikati li jaħdmu bil-gass naturali bħala teknoloġija eliġibbli u l-offerent joffri vetturi 
ddedikati li jaħdmu bil-gass naturali biex jikkonformaw mat-TS1 tal-vetturi (ara t-Taqsima 5.1.1.2). L-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi perċentwali ogħla ta’ provvista tal-
fjuwil rinnovabbli skont il-provvista disponibbli fis-suq nazzjonali jew reġjonali tagħha. 
 
Mill-inqas 15 % tal-provvista tal-metan trid tkun metan rinnovabbli. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi l-kuntratt(i) mal-fornitur(i) u d-deskrizzjoni u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-produzzjoni u tas-sistema tal-provvista tal-fjuwil iddedikata. 
TS6. Emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja 
(Dawn il-kriterji japplikaw biss jekk l-operatur ikun sid il-flotta tas-servizz jew jekk 
jikriha). 
 
L-HDVs kollha li jintużaw għat-twettiq tas-servizz iridu mill-inqas jissodisfaw 
Euro V. 
2019: 48 % tal-HDVs iridu jissodisfaw Euro VI. 
2020: 56 % tal-HDVs iridu jissodisfaw Euro VI. 
2021: 64 % tal-HDVs iridu jissodisfaw Euro VI. 
2022: 72 % tal-HDVs iridu jissodisfaw Euro VI. 
 
L-offerta jenħtieġ li tiddokumenta każijiet fejn il-vetturi ma jiġux iċċertifikati bħala li 
jissodisfaw Euro V jew ogħla, iżda posttrattament tekniku jkun kiseb l-istess standard. 
 
Il-vetturi light-duty (LDVs) kollha li jintużaw għat-twettiq tas-servizz iridu mill-inqas 
jissodisfaw Euro 5. 
2019: 50 % tal-LDVs iridu jissodisfaw Euro 6. 

TS6. Emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja 
(Dawn il-kriterji japplikaw biss jekk l-operatur ikun sid il-flotta tas-servizz jew jekk 
jikriha) 
 
TS6.1. L-HDVs kollha li jintużaw għat-twettiq tas-servizz iridu mill-inqas jissodisfaw 
Euro V. 
2019: 68 % tal-HDVs iridu jissodisfaw Euro VI. 
2020: 76 % tal-HDVs iridu jissodisfaw Euro VI. 
2021: 84 % tal-HDVs iridu jissodisfaw Euro VI. 
2022: 92 % tal-HDVs iridu jissodisfaw Euro VI. 
 
L-offerta jenħtieġ li tiddokumenta każijiet fejn il-vetturi ma jiġux iċċertifikati bħala li 
jissodisfaw Euro V jew ogħla, iżda posttrattament tekniku jkun kiseb l-istess standard. 
L-HDVs kollha li jintużaw għat-twettiq tas-servizz iridu mill-inqas jissodisfaw Euro 5. 
2018: 60 % tal-LDVs iridu jissodisfaw Euro 6. 
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2020: 60 % tal-LDVs iridu jissodisfaw Euro 6. 
2021: 70 % tal-LDVs iridu jissodisfaw Euro 6. 
2022: 80 % tal-HDVs iridu jissodisfaw Euro 6. 
 
Il-vetturi kollha tal-kategorija L li jintużaw għat-twettiq tas-servizz iridu mill-inqas 
jissodisfaw Euro 3. 
2019: 50 % tal-vetturi tal-kategorija L iridu jissodisfaw Euro 4. 
2020: 60 % tal-vetturi tal-kategorija L iridu jissodisfaw Euro 4. 
2021: 70 % tal-vetturi tal-kategorija L iridu jissodisfaw Euro 4. 
2021: 80 % tal-vetturi tal-kategorija L iridu jissodisfaw Euro 4. 
 
Il-livell applikabbli se jikkorrispondi għas-sena li matulha titnieda s-sejħa għall-offerti. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi l-iskedi tekniċi tal-vetturi fejn huma ddefiniti l-istandards tal-
emissjonijiet. Għal dawk il-vetturi li jkunu kisbu l-istandard imsemmi hawn fuq wara 
aġġornament tekniku, il-miżuri jridu jiġu ddokumentati u inklużi fl-offerta, u dan irid 
jiġi vverifikat minn parti terza indipendenti. 

2019: 70 % tal-LDVs iridu jissodisfaw Euro 6. 
2020: 80 % tal-LDVs iridu jissodisfaw Euro 6. 
2021: 90 % tal-LDVs iridu jissodisfaw Euro 6. 
2022: 100 % tal-LDVs iridu jissodisfaw Euro 6. 
 
2019: 15 % tal-LDVs iridu jissodisfaw l-istandard Euro 6d-TEMP jew Euro 6d. 
2020: 20 % tal-LDVs iridu jissodisfaw l-istandard Euro 6d-TEMP jew Euro 6d. 
2021: 25 % tal-LDVs iridu jissodisfaw l-istandard Euro 6d-TEMP jew Euro 6d. 
2022: 35 % tal-LDVs iridu jissodisfaw l-istandard Euro 6d-TEMP jew Euro 6d. 
 
Il-vetturi kollha tal-kategorija L li jintużaw għat-twettiq tas-servizz iridu mill-inqas 
jissodisfaw Euro 3. 
2019: 70 % tal-vetturi tal-kategorija L iridu jissodisfaw Euro 4. 
2020: 80 % tal-vetturi tal-kategorija L iridu jissodisfaw Euro 4. 
2021: 90 % tal-vetturi tal-kategorija L iridu jissodisfaw Euro 4. 
2022: 100 % tal-vetturi tal-kategorija L iridu jissodisfaw Euro 4. 
 
Il-livell applikabbli se jikkorrispondi għas-sena li matulha titnieda s-sejħa għall-offerti. 
 
TS6.2. F’każ ta’ żoni urbani bi problemi relatati mal-kwalità tal-arja:  
L-LDVs u l-vetturi tal-kategorija L irid ikollhom emissjonijiet żero mill-egżost. 
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Jekk ma jkun hemm l-ebda infrastruttura tal-iċċarġjar disponibbli, jew il-profil tal-użu 
mistenni jirrikjedi firxiet wiesgħa: Il-vetturi jista’ jkollhom mill-inqas il-kapaċità ta’ 
emissjonijiet żero mill-egżost, jiġifieri LCV li tista’ tivvjaġġa l-firxa minima ta’ 40 km 
mingħajr ma tirrilaxxa ebda emissjonijiet mill-egżost.  
 

Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi l-iskedi tekniċi tal-vetturi fejn huma ddefiniti l-istandards tal-
emissjonijiet, u fejn applikabbli l-ftehim ta’ sħubija maċ-ċentru urban ta’ 
konsolidazzjoni. 
 
 
 
 

KRITERJI GĦALL-GĦOTI  
(Dawn il-kriterji japplikaw biss jekk l-operatur ikun sid il-flotta tas-servizz jew jekk jikriha) 

AC1. Emissjonijiet ta’ gassijiet serra (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
Se jingħataw punti lill-flotta li għandha tintuża skont il-kuntratt bil-proporzjon ta’ vetturi (%) akbar mit-TS1 dwar L-Emissjonijiet ta’ gassijiet serra, b’mod proporzjonali mal-
eċċess fuq it-TS1. 
 
Verifika: 
Ara t-TS1 t’hawn fuq 

AC2. Emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi, mhux applikabbli jekk ikunu meħtieġa emissjonijiet żero mill-egżost għall-vetturi 
kollha fl-ispeċifikazzjoni teknika TS6.2) 
 
Se jingħataw punti lil dawk l-offerti li joffru:  
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(a) perċentwal ogħla minn dak stabbilit mit-TS6 (ara hawn fuq), JEW 
(b) LDVs u vetturi tal-kategorija L bi prestazzjoni tal-emissjonijiet aħjar minn Euro 6/4, JEW  
(c) HDVs li jaħdmu bil-gass naturali u vetturi b’kapaċità ta’ emissjonijiet żero, jiġifieri b’firxa minima ta’ 40 km mingħajr ma jirrilaxxaw ebda emissjonijiet mill-egżost 
għall-karozzi u għal-LCVs, u vetturi elettriċi ibridi rikarikabbli (PHEV), vetturi elettriċi li jaħdmu bil-batterija (BEV), u vetturi elettriċi li jaħdmu b’ċellula tal-idroġenu (FCEV) 
għax-xarabanks 
 
għall-flotta li se tintuża skont il-kuntratt, fi proporzjon mal-eċċess fuq it-TS6 (ara hawn fuq) (għandu jiġi ddettaljat sa liema punt il-punti se jiġu attribwiti għal perċentwali 
ogħla, prestazzjoni aħjar u vetturi bl-egżost żero. Il-vetturi b’kapaċità ta’ emissjonijiet żero mill-egżost iridu jingħataw aktar punti mill-vetturi li jaħdmu bil-gass naturali).  
Verifika: 
Ara t-TS2 ta’ hawn fuq 
AC4. Riċirkolazzjoni tal-ilma  
 
Jekk l-awtorità kontraenti tkun teħtieġ magni kenniesa li jużaw ilma għas-soppressjoni tat-trab 
 
L-offerti li joffru flotta tas-servizz se jingħataw punti fi proporzjon mas-sehem tal-vetturi mgħammra b’sistema ta’ riċirkolazzjoni tal-ilma. 
Verifika: 
L-offerent irid jippreżenta l-lista tal-vetturi tal-flotta tas-servizz u l-iskedi tekniċi tagħhom. 
 AC5. Emissjonijiet ta’ storbju 

 
Se jingħataw punti lil dawk l-offerti li joffru flotta tas-servizz magħmula kompletament 
minn vetturi konformi mal-AC5 dwar l-emissjonijiet ta’ storbju tal-vetturi stabbilit fit-
Taqsima 5.1.1.2. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jippreżenta l-lista tal-vetturi tal-flotta tas-servizz u ċ-ċertifikati ta’ 
konformità tagħhom. 
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5.1.2.3 Klawżoli tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt 
(Dan japplika biss jekk l-operatur ikun sid il-flotta tas-servizz jew jekk jikriha) 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 
KLAWŻOLI TAL-EŻEKUZZJONI TAL-KUNTRATT 

 CPC1. Żjut lubrikanti b’viskożità baxxa  
Sakemm il-manifattur tal-vettura ma jirrakkomandax tip ta’ lubrikant ieħor, il-
kuntrattur irid jissostitwixxi l-lubrikanti tal-vetturi, billi jipprovdi s-servizz bi żjut 
lubrikanti tal-magna b’viskożità baxxa (LVL). LVL huma dawk li jikkorrispondu għan-
numru tal-grad SAE 0W30 jew 5W30 jew ekwivalenti.  
Il-kuntrattur se jżomm rekords, li jridu jkunu disponibbli għall-awtorità kontraenti. L-
awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi regoli għall-penali minħabba nuqqas ta’ 
konformità 
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CPC2. Tajers ta’ vetturi — reżistenza għad-dawrien (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Il-kuntrattur irid jissostitwixxi t-tajers mikulin tal-vetturi billi jipprovdi s-servizz b’:  

a) tajers ġodda li jikkonformaw mal-ogħla klassi ta’ effiċjenza enerġetika fl-użu tal-fjuwil għar-reżistenza għad-dawrien espressa f’kg/tunnellata, kif 
iddefinit mir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar it-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-
effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra. Din il-klawżola tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt ma tridx tipprevjeni l-użu ta’ tajers bl-ogħla klassi tal-
qbid fuq l-imxarrab fejn dan ikun iġġustifikat mis-sikurezza, 
JEW 

b) tajers b’wiċċ ġdid. 
Il-kuntrattur se jżomm rekords, li jridu jkunu disponibbli għall-awtorità kontraenti. L-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi regoli għall-penali minħabba nuqqas ta’ konformità. 

CPC3. Storbju mit-tajers 
Nota: Dan is-CPC ma japplikax għat-tajers b’wiċċ ġdid. 
 
Il-kuntrattur irid ibiddel it-tajers użati ta’ vetturi li jipprovdu s-servizz b’tajers ġodda b’livelli ta’ emissjonijiet ta’ storbju estern tad-dawrien 3dB taħt il-massimu stabbilit fir-
Regolament (KE) Nru 661/2009 l-Anness II il-Parti C. Dan huwa ekwivalenti għall-ogħla kategorija (tat-tlieta disponibbli) tal-klassi ta’ storbju estern tad-dawrien tat-tikketta tat-
tajers tal-UE.  
L-emissjonijiet ta’ storbju estern tad-dawrien se jiġu ttestjati skont l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1222/2009. 
Il-kuntrattur se jżomm rekords, li jridu jkunu disponibbli għall-awtorità kontraenti. L-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi regoli għall-penali minħabba nuqqas ta’ konformità. 
 
Nota ta’ spjegazzjoni: dwar ix-xiri ta’ servizzi ta’ manutenzjoni  
L-awtorità kontraenti tista’ tinkludi dawn il-kriterji fis-sejħa għall-offerti tas-servizzi ta’ manutenzjoni tal-vetturi. Madankollu, dawn il-kriterji jkopru biss parti żgħira mill-
attivitajiet ta’ manutenzjoni u ma jistgħux jitqiesu bħala kriterji tal-APE tal-UE għas-servizzi ta’ manutenzjoni tal-vetturi. 
Nota ta’ spjegazzjoni: dwar ir-rekwiżiti għall-akkwist tal-gvern ċentrali dwar ix-xiri tat-tajers 
 
L-Artikolu 6 u l-Anness III tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija (2012/27/UE), li kellha tiġi trasposta f’liġi nazzjonali sa Ġunju 2014, jistabbilixxu obbligi speċifiċi għall-
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awtoritajiet pubbliċi biex dawn jakkwistaw ċertu tagħmir li huwa effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Dan jinkludi l-obbligu li jinxtraw biss dawk it-tajers li: 
“jikkonformaw mal-kriterju li jkollhom l-ogħla klassi ta’ effiċjenza fl-enerġija fl-użu tal-karburant, kif definit mir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar it-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra. Dan ir-rekwiżit ma jridx jipprevjeni lill-korpi 
pubbliċi milli jixtru tajers bl-ogħla klassi tal-qbid fuq l-imxarrab jew tal-istorbju estern tad-tidwir fejn dan ikun iġġustifikat minn raġunijiet ta’ sikurezza jew ta’ saħħa pubblika”. 
Dan l-obbligu huwa limitat għall-gvern ċentrali u għal akkwisti li jaqbżu l-livell limitu stabbilit fid-direttivi dwar l-akkwist. Barra minn hekk, ir-rekwiżiti għandhom ikunu 
konsistenti mal-kosteffettività, mal-fattibbiltà ekonomika, mas-sostenibbiltà aktar wiesa’, mal-idoneità teknika u mad-disponibbiltà ta’ kompetizzjoni suffiċjenti. Dawn il-fatturi 
jistgħu jvarjaw minn awtorità pubblika għal oħra u minn suq għal ieħor. Għal aktar gwida dwar l-interpretazzjoni ta’ dan l-aspett tal-Artikolu 6 u tal-Anness III tad-Direttiva 
dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija fir-rigward tal-akkwist ta’ prodotti, servizzi u bini effiċjenti fl-użu tal-enerġija mill-awtoritajiet tal-gvern ċentrali, ara d-dokument ta’ gwida tal-
Kummissjoni COM/2013/0762 final, il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, l-Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija — 
il-Gwida tal-Kummissjoni. 
Attwalment, ir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 qed jiġi rivedut u bħala parti minn dan il-proċess, il-Kummissjoni Ewropea ressqet il-proposta COM(2018) 296. Se jkun meħtieġ 
li dan is-CPC jiġi aġġornat skont il-leġiżlazzjoni l-ġdida, ladarba tkun fis-seħħ. 
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6 KRITERJI KOMUNI GĦALL-KATEGORIJI TAS-SERVIZZ  
 

6.1 SUĠĠETT U KRITERJI TAL-GĦAŻLA 
 

SUĠĠETT 
Xiri ta’ servizzi ta’ manutenzjoni tal-ispazju pubbliku b’impatt ambjentali baxx inkluż: 

- “servizzi tat-tindif” 
- “servizzi ta’ ġardinaġġ”. 

 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

KRITERJI TAL-GĦAŻLA 
SC1. Kompetenzi tal-offerent (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
L-offerent irid ikollu l-kompetenzi u l-esperjenza rilevanti fil-provvista ta’ servizzi ta’ manutenzjoni li huma konxji mill-ambjent u li, tal-anqas, jinkludu dawn li ġejjin: 

- l-użu ta’ prodotti li jkunu ngħataw l-Ekotikketta tal-UE jew ekotikketti rilevanti oħra tat-tip I tal-EN ISO 14024 li jkunu uffiċjalment rikonoxxuti f’livell nazzjonali jew 
reġjonali fl-Istati Membri għad-dmirijiet tat-tindif f’kuntratt; 

- it-taħriġ tal-persunal intern jew estern li jkopri aspetti ambjentali bħad-dilwizzjoni korretta tal-prodotti u l-użu tad-dożaġġ, ir-rimi tal-ilma mormi u l-għażla tal-iskart; 
- l-identifikazzjoni, l-evalwazzjoni u l-implimentazzjoni tal-aqwa teknoloġiji u miżuri disponibbli (jekk applikabbli għas-servizz speċifiku pprovdut) li għandhom l-għan 

li: 
• inaqqsu l-konsum tal-ilma u tal-enerġija  
• inaqqsu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra u l-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja  
• inaqqsu l-ġenerazzjoni tal-iskart 
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• itejbu l-immaniġġjar tal-iskart 
• inaqqsu l-użu tal-pestiċidi, inkluż l-erbiċidi 
• inaqqsu l-użu tal-fertilizzanti  
• inaqqsu l-użu tal-prodotti tat-tindif 
• inaqqsu l-użu tal-prodotti li jneħħu s-silġ 
• jipproteġu u jippromwovu l-bijodiversità; 

 

- jimmonitorjaw u jirrapportaw proċeduri tal-kwistjonijiet ambjentali elenkati hawn fuq. 
 
Verifika: 
L-offerenti jridu jipprovdu evidenza fil-forma ta’ informazzjoni u referenzi fil-kuntratti rilevanti mwettqa fil-5 snin ta’ qabel, li inkludew l-elementi msemmija aktar ’il fuq. Dan 
irid jiġi  sostnut minn rekords tal-attivitajiet ta’ taħriġ tal-persunal, fejn huma elenkati s-suġġetti koperti. 

 

6.2 SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI U KRITERJI GĦALL-GĦOTI 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 
TS1. Miżuri ta’ ġestjoni ambjentali (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
L-offerenti jrid ikollhom proċeduri bil-miktub biex: 
 
1. jimmonitorjaw, jirreġistraw u jimplimentaw miżuri għal dan li ġej: 

− it-tnaqqis fil-konsum tal-enerġija 
− it-tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ gassijiet serra u fl-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu fl-arja 
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− it-tnaqqis fil-konsum tal-ilma 
− it-tnaqqis fil-konsum tal-prodotti (eż. prodotti tat-tindif, fertilizzanti minerali u organiċi, pestiċidi, prodotti li jneħħu s-silġ) 
− it-tnaqqis fil-ġenerazzjoni tal-iskart 
− it-tisħiħ tal-bijodiversità; 

 
2. iżommu l-flotta tal-vetturi u l-flotta tal-makkinarju skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-manifattur; 
 
3. jevalwaw l-iskjerament tal-pjan u l-proċeduri operattivi, billi jsegwu l-evoluzzjoni tal-indikaturi1 u l-implimentazzjoni tal-miżuri u l-proċeduri fil-prattika reali; 
 
4. jimplimentaw l-azzjonijiet meħtieġa biex jikkoreġu devjazzjonijiet mill-pjan, u jekk possibbli jipprevjenuhom fil-futur. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi kopja tal-imsemmija proċeduri bil-miktub. 
 
Is-sistemi ta’ ġestjoni ambjentali ċċertifikati kontra l-iskema ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) tal-UE jew l-ISO 14001 se jitqiesu li jikkonformaw, jekk ikopru l-għanijiet 
ambjentali elenkati fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kamp ta’ applikazzjoni tagħhom ikun jinkludi s-servizzi li jikkostitwixxu s-suġġett tas-sejħa għall-offerti. L-offerent irid 
jipprovdi l-politika ambjentali li turi l-impenn biex jintlaħqu dawn l-għanijiet, flimkien maċ-ċertifikat maħruġ mill-korp taċ-ċertifikazzjoni fejn il-kamp ta’ applikazzjoni jkun 
żvelat. 
 
Nota: l-awtorità kontraenti tista’ tagħti punti lil dawk l-offerti li joffru titjib sinifikanti fil-miżuri tagħhom għall-ġestjoni ambjentali. 
Nota ta’ spjegazzjoni: TS1. Miżuri ta’ ġestjoni ambjentali 
1 Huwa rrakkomandat li l-indikaturi għall-monitoraġġ tal-kwistjonijiet ambjentali jkunu bbażati fuq l-unità funzjonali “m2 taż-żona miżmuma” (eż. litri ta’ ilma kkunsmat għal 
kull m2, litri ta’ konsumabbli għal kull m2). Il-frekwenza minima ta’ monitoraġġ irrakkomandata hija darba kull staġun (erbgħa kull sena) matul ġimgħat rappreżentattivi. 
Ġimgħa rappreżentattiva tfisser ġimgħa fejn il-livell ta’ attività huwa bejn wieħed u ieħor il-medja ta’ kull staġun. 
Fil-każ tal-bijodiversità, jista’ jkun diffiċli li jintgħażlu indikaturi li jistgħu jintużaw għall-monitoraġġ ta’ dan l-aspett ambjentali. L-indikatur ideali jkun ibbażat fuq l-għan. 
Pereżempju, għan minnhom jista’ jkun li tiżdied il-popolazzjoni tal-passeriformi, u l-indikatur ikun il-bidla fin-numru ta’ dawn l-għasafar. Dan jeħtieġ li jiġi stmat permezz tal-
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qbid ta’ kampjuni, u jista’ jkun jiswa wisq flus. F’dak il-każ, huwa rrakkomandat li jiġu stabbiliti indikaturi għall-azzjonijiet imwettqa sabiex jintlaħaq l-għan: l-għadd ta’ kaxex 
għall-bejtiet okkupati, l-inkrement tad-densità tas-siġar u l-konnettività tar-roqgħa (patch connectivity), eċċ. 
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6.3 KLAWŻOLI TAL-EŻEKUZZJONI TAL-KUNTRATT  
 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 
KLAWŻOLI TAL-EŻEKUZZJONI TAL-KUNTRATT 

CPC1. Taħriġ tal-persunal (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Għad-durata tal-kuntratt, il-kuntratt irid ikollu fis-seħħ programm intern ta’ taħriġ għall-persunal* jew jipprovdi lill-persunal bil-mezzi biex jieħu sehem fi programm estern ta’ 
taħriġ li jkopri s-suġġetti elenkati hawn taħt, meta dawn ikunu pertinenti għall-kompiti mwettqa mill-membru tal-persunal, bħala parti mill-kuntratt. 
 
Għall-forniment ta’ servizzi ta’ ġardinaġġ: 

− il-persunal irid jingħata taħriġ dwar prattiki tal-ġardinaġġ b’inqas impatt ambjentali u li għandhom jiġu applikati matul it-twettiq tas-servizz. Dan jenħtieġ 
li jinkludi tal-anqas il-prattiki tal-iffrankar tal-ilma u tal-enerġija; it-tnaqqis tal-iskart, l-immaniġġjar u l-ġbir selettiv, il-protezzjoni tal-bijodiversità, l-użu 
ta’ prodotti bbażati fuq materja prima rinnovabbli; l-ittrattar u l-immaniġġjar tal-prodotti kimiċi u tal-kontenituri; l-użu sikur u legali tal-pestiċidi, inkluż 
l-erbiċidi.  

− it-taħriġ f’applikazzjonijiet kritiċi, inkluż l-użu ta’ sustanzi kimiċi, irid jsir qabel ma l-persunal jitħalla jagħmel dak it-tip ta’ xogħol. 

Il-kuntrattur irid jippreżenta pjan ta’ taħriġ ladarba jingħata l-kuntratt. 
 
Għall-forniment ta’ servizzi tat-tindif: 

− -il-persunal irid jingħata taħriġ dwar prattiki tal-ġardinaġġ b’inqas impatt ambjentali u li għandhom jiġu applikati matul it-twettiq tas-servizz. Dan 
jenħtieġ li jinkludi prattiki ta’ ffrankar tal-ilma u tal-enerġija; tnaqqis tal-iskart, tnaqqis tat-trab tat-toroq PM10, tnaqqis tal-oġġetti konsumabbli u użu 
sikur tas-sustanzi kimiċi. 

− it-taħriġ f’applikazzjonijiet kritiċi, inkluż l-użu ta’ sustanzi kimiċi, għandu jsir qabel ma l-persunal jitħalla jagħmel dak it-tip ta’ xogħol. 
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Il-kuntrattur irid jippreżenta pjan ta’ taħriġ ladarba jingħata l-kuntratt. 
 
Għat-tħaddim ta’ makkinarju u vetturi: 

− l-operaturi kollha ta’ makkinarju u vetturi involuti fit-twettiq tas-servizz iridu jkunu mħarrġa biżżejjed biex iwasslu s-servizz ikkuntrattat b’mod li 
jirrispetta l-ambjent permezz tal-użu effiċjenti tal-makkinarju u l-vetturi applikabbli. 

− l-operaturi kollha ta’ makkinarju u vetturi involuti fit-twettiq tas-servizz għad-durata tal-perjodu tal-kuntratt iridu jirċievu b’mod regolari informazzjoni 
dwar il-prestazzjoni tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil tagħhom (mill-inqas darba f’xahar). 

Ir-rekords tat-taħriġ li jingħata lill-membri tal-persunal kull sena jridu jkunu disponibbli għall-awtorità kontraenti għall-finijiet ta’ verifika. L-awtorità kontraenti tista’ 
tistabbilixxi regoli għall-penali minħabba nuqqas ta’ konformità. 
Nota ta’ spjegazzjoni: CPC1. Taħriġ tal-persunal  
* Il-persunal li jkollu t-taħriġ rilevanti permezz ta’ sistema edukattiva formali jista’ jiġi eżentat minn dan ir-rekwiżit.  
Valuri rrakkomandati 
Għall-persunal permanenti u għall-persunal temporanju b’kuntratti itwal minn sena: 16-il siegħa taħriġ inizjali, 8 sigħat taħriġ bħala parti mill-aġġornamenti annwali. 
Għall-persunal temporanju b’kuntratti li ma jaqbżux sena: 8 sigħat taħriġ inizjali. 
Id-durata tat-taħriġ tista’ tiġi rranġata skont il-ħtiġijiet u l-kundizzjonijiet tal-offerti. 
CPC2. Miżuri ta’ ġestjoni ambjentali (l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
 
Il-fornitur tas-servizz irid jiddokumenta u jirrapporta, tul id-durata tal-kuntratt: 

− ir-riżultati tal-monitoraġġ tal-indikaturi,  
− l-attivitajiet ta’ manutenzjoni, u 
− ir-riżultati tal-evalwazzjoni u l-azzjonijiet ta’ korrezzjoni u ta’ prevenzjoni, fejn applikabbli, 
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f’konformità mal-proċeduri bil-miktub previsti għall-verifika tat-TS1 dwar il-Miżuri ta’ ġestjoni ambjentali. 
Dawn ir-rapporti jridu jkunu disponibbli għall-awtorità kontraenti għall-finijiet ta’ verifika. 
L-awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi regoli għall-penali minħabba nuqqas ta’ konformità u bonusijiet jekk jinqabżu l-għanijiet stabbiliti mill-proċeduri biex jitjiebu l-
kwistjonijiet ambjentali. 
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