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

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

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

 
 
1. Definizzjoni u Kamp ta’ applikazzjoni 
 
Kamp ta' applikazzjoni 
 
Dawn il-kriterji tal-UE għall-APE jkopru l-akkwist li jsir għal skopijiet ta' manutenzjoni ta’ żoni pubbliċi ekoloġiċi: il-prodotti, il-makkinarju u s-servizzi tal-
ġardinaġġ meħtieġa għall-manutenzjoni ta’ żoni pubbliċi ekoloġiċi. Wieħed jista' jsib tagħrif dwar l-aspetti marbuta mal-għamara tal-ġnien fil-kriterji tal-UE 
għall-APE għall-Għamara u fir-rapporti ta' sfond li jakkumpanjawhom1. Uħud mill-aspetti ambjentali tas-servizzi tal-ġardinaġġ jibqgħu barra l-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ dawn ir-rakkomandazzjonijiet, bħall-użu ta’ vetturi ħfief u heavy-duty u ta’ uniformijiet tal-persunal, għaliex dawn l-elementi huma koperti 
minn gruppi ta’ prodotti oħra, jiġifieri t-Trasport (għall-vetturi) u t-Tessuti (għall-uniformijiet tal-persunal). Ara wkoll il-kriterji rispettivi tal-APE1. 
 
Is-servizzi tal-ġardinaġġ jistgħu jitwettqu direttament mill-persunal tal-awtorità kontraenti stess jew permezz ta’ kumpanija li tipprovdi dan is-servizz. 
Għaldaqstant, id-dokument jipprovdi kriterji kemm għall-akkwist dirett ta' prodotti/elementi ewlenin użati għall-manutenzjoni tal-ġonna: speċijiet tal-pjanti, 
tejjieba tal-ħamrija, materjali u għodod għall-ġardinaġġ, makkinarju (magni li jaqtgħu l-ħaxix, magni għat-tqattigħ) u sistemi tal-irrigazzjoni; u għall-akkwist 
ta’ servizzi tal-ġardinaġġ li għalih għandhom jiġu ddefiniti speċifikazzjonijiet addizzjonali dwar it-trasport u klawżoli oħra tal-eżekuzzjoni tal-kuntratti.  
 
Prodotti għall-ġardinaġġ 
 
Qed jiġu rrakkomandati kriterji għall-prodotti u t-tagħmir ewlenin użati fil-ġardinaġġ. Dawn huma: 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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• tejjieba tal-ħamrija (tejjieba tal-ħamrija huma sustanzi applikati lill-ħamrija perjodikament biex itejbu l-fertilità tagħha, u jinkludu sustanzi bħal 
kompost, demel u kisi tat-tiben ta' oriġini organika) 

• pjanti ornamentali (pjanta ornamentali hija pjanta mhux indiġena tal-post) 
• sistemi tal-irrigazzjoni 
• makkinarju tal-ġnien 
• żjut lubrikanti 
• erbiċidi u pestiċidi 
• pjanti invażivi 

 
Il-kriterji japplikaw għall-makkinarju tal-ġardinaġġ mgħammar b'magni li jaħdmu bil-fjuwil, b'magni elettriċi, b'batteriji li jistgħu jiġu ċċarġjati mill-ġdid jew 
makkinarju manipropulsiv, tat-tipi li ġejjin biss: 

• magni li jaqtgħu l-ħaxix (inkluż tratturi tal-ħaxix) u barraxa tal-uċuħ 
• srieraq taz-zkuk 
• lupi 
• strimmers 
• trimmers u trimmers tas-sisien tal-ħaxix 
• magni li jiġbru l-weraq u magni li jtajru l-weraq  
• imnieġel awtomatiċi 
• imgħażaq awtomatiċi 
• kultivaturi li jduru 
• magni li jqattgħu l-kompost 

 
Sabiex jiġu ddefiniti l-ispeċifikazzjonijiet, intużaw il-kriterji tal-ekotikketti eżistenti. Għalkemm f’xi wħud mill-każijiet huwa diffiċli li tiġi stabbilita prijorità 
għal ċerti kriterji, minħabba l-fatt li huma marbutin flimkien, saret distinzjoni bejn Kriterji Fundamentali u Kriterji Komprensivi. 
 
Madankollu, ma saret l-ebda distinzjoni bejn il-Kriterji Fundamentali u l-Kriterji Komprensivi għas-sistemi tal-irrigazzjoni, għaliex sabiex jiġu installati 
sistemi tal-irrigazzjoni b'użu effiċjenti tal-ilma, huma meħtieġa kważi l-kriterji kollha, u dan jagħmilha diffiċli li ssir distinzjoni bejn iż-żewġ livelli. Barra 
minn hekk, billi l-kriterji ma joffrux kumplikazzjonijiet lill-offerenti biex dawn jippruvaw li huma konformi magħhom, u anqas ma huma ta' diffikultà għall-
awtoritajiet kontraenti biex dawn iwettqu l-verifiki tagħhom, ġie meqjus li ma kienx hemm ħtieġa li jintgħażlu d-differenzi. 
 
Servizzi ta' ġardinaġġ 
 
Fil-każ ta' għoti ta' kuntratti għal servizzi ta' ġardinaġġ, ġew proposti kriterji kemm għall-prodotti li għandhom jintużaw, kemm għall-prattika li għandha tiġi 
implimentata fit-twettiq tas-servizz.  
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Flimkien mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji tal-għażla ġew irrakkomandati għadd ta' klawżoli kuntrattwali li ma jistgħux jiġu vvalutati matul il-
proċess ta' offerti. Għalhekk jeħtieġ li jsiru sforzi speċjali ta’ monitoraġġ matul l-immaniġġar tal-kuntratt. 
 
 
2. L-Impatti Ambjentali Ewlenin 
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L-Impatti Ambjentali Ewlenin  L-Approċċ tal-APE 

• Tniġġis tal-ħamrija u l-ilma, 
ewtrofikazzjoni2, bijoakkumulazzjoni u 
bijotkabbir3 ta’ sustanzi perikolużi 
b’effetti negattivi u anke tossiċi fuq l-
ambjent minħabba l-użu ħażin ta’ 
prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u 
fertilizzanti u l-użu ta’ żjut lubrikanti 
tossiċi 

• Użu żejjed ta’ riżorsi li effettivament 
mhumiex rinnovabbli, bħalma hu l-pit, 
f'tejjieba tal-ħamrija 

• Konsum għoli ta’ ilma tax-xorb 
• Rata għolja ta' ġenerazzjoni ta’ skart 

organiku 
• Rata għolja ta' ġenerazzjoni ta’ skart 

tal-imballaġġ 
• Tniġġis atmosferiku u storbju minn 

makkinarju tal-ġardinaġġ, fjuwil użati 
• Trasport 

 

 • 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 
• Il-limitazzjoni tar-riskji minn prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u l-applikazzjoni ta' teknika 

alternattiva għall-kontroll tal-pesti 
• L-użu (kull meta jkun possibbli) ta' ilma li ma jkunx tajjeb għax-xorb, l-installar ta' sistemi 

effiċjenti tal-irrigazzjoni u l-applikazzjoni ta' miżuri differenti biex tonqos id-domanda 
għall-ilma, bħalma huma kisja protettiva fuq il-ħamrija, arranġamenti tal-pjanti skont il-
ħtiġijiet tagħhom għall-ilma, jew għażla ta’ pjanti ornamentali adattati/nattivi 

• L-akkwist ta' pjanti ornamentali li preferibbilment ikunu mnissla organikament u li jkunu 
nattivi 

• 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 fornuti f’imballaġġ riċiklat, kompostibbli, li jista’ jintuża mill-ġdid, li 
jista' jiġi rriċiklat jew li jkun bijodegradabbli 

• L-użu ta' makkinarju li ma jagħmilx ħafna storbju, b'emissjonijiet baxxi u li ma tantx jaħli 
flimkien ma’ fjuwils li jirrispettaw l-ambjent 

• L-użu ta' lubrikanti li huma bijodegradabbli b’rata mgħaġġla u li potenzjalment mhumiex 
bijoakkumulattivi jew żjut riġenerati għall-magni tal-ġardinaġġ 

• Il-provvediment ta' taħriġ xieraq lill-persunal 
• Azzjoni fir-rigward ta' pjanti u annimali invażivi 

Jekk jogħġbok innota li l-ordni tal-impatti mhux neċessarjament tfisser l-ordni tal-importanza tagħhom. 

                                                 
2 L-ewtrofikazzjoni huwa l-proċess li bih korpijiet tal-ilma (bħalma huma l-għadajjar, l-estwarji, jew xmajriet b’kurrent bati) jistagħnew iżżejjed bin-nutrijenti li jirriżulta fit-
tkabbir eċċessiv tal-pjanti (alka, ħaxix ħażin). Meta din il-pjanta mkabbra tmut u tiddekomponi, l-ossiġnu mdewweb fl-ilma jonqos u dan jista’ jwassal għall-mewt ta’ 
organiżmi akkwatiċi (bħalma huma l-ħut). In-nutrijenti jistgħu jiġu minn bosta sorsi (umani) antropoġeniċi, bħal fertilizzanti użati fl-għelieqi; erożjoni tal-ħamrija; 
depożizzjoni ta’ nitroġenu mill-atmosfera; rilaxx mill-impjant għat-trattament tad-dranaġġ u ilma urban mormi mhux trattat. 
3 Il-bijoakkumulazzjoni sseħħ meta organiżmu jassorbi sustanza tossika b’rata ikbar minn dik li biha s-sustanza hija eliminata jew degradata b’mod bijoloġiku. Il-bijotkabbir 
huwa ż-żieda fil-konċentrazzjoni ta’ sustanza li sseħħ f’katina tal-ikel bħala konsegwenza ta’: rata enerġetika u baxxa (jew ineżistenti) ta’ eliminazzjoni/degradazzjoni tas-
sustanza fil-katina tal-ikel. Għalkemm kultant ‘bijotkabbir’ u ‘bijoakkumulazzjoni’ jintużaw b’mod sinonimu, għandha ssir distinzjoni importanti bejn it-tnejn. Il-
bijoakkumulazzjoni sseħħ f’organiżmu filwaqt li bijotkabbir iseħħ bejn livell trofiku u ieħor (katina tal-ikel). 
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3. Kriterji tal-UE għall-APE għal Prodotti u Servizzi tal-Ġardinaġġ 
 

Kriterji Ċentali Kriterji komprensivi 
3. Kriterji tal-UE għall-APE għal Pjanti Ornamentali 

SUĠĠETT SUĠĠETT 
Akkwist ta' pjanti u siġar ornamentali Akkwist ta' pjanti u siġar ornamentali 
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
Karatteristiċi tal-pjanti 
 
1. Mill-inqas [X]% tal-pjanti ornamentali jridu jkunu speċijiet ta’ pjanti 

addattati għall-kundizzjonijiet tat-tkabbir lokali (pereżempju, l-aċidità 
tal-ħamrija, il-medja ta' xita li tinżel, il-firxa tat-temperatura matul is-
sena eċċ.). 

 
Verifika: L-offerenti jridu jippreżentaw lista tal-ispeċijiet kollha li jkunu 
qed jipproponu li jfornu, flimkien mal-prezzijiet u l-għadd totali ta’ unitajiet 
li għandhom jiġu kkunsinnati. 
 

Karatteristiċi tal-pjanti 
 
1. Mill-inqas [X+10]% tal-pjanti ornamentali jridu jkunu speċijiet ta’ pjanti 

addattati għall-kundizzjonijiet tat-tkabbir lokali (pereżempju, l-aċidità 
tal-ħamrija, il-medja ta’ xita li tinżel, il-firxa tat-temperatura matul is-
sena eċċ.). 

 
Verifika: L-offerenti jridu jippreżentaw lista tal-ispeċijiet kollha li jkunu 
qed jipproponu li jfornu, flimkien mal-prezzijiet u l-għadd totali ta’ unitajiet 
li għandhom jiġu kkunsinnati. 
 

 2. Mill-inqas [Y]% tal-pjanti ornamentali jridu jiġu prodotti b'mod 
organiku skont ir-Regolament (KE) Nru 834/2007. 

 
Verifika: L-offerenti jridu jippreżentaw lista tal-ispeċijiet kollha li jkunu 
qed jipproponu li jfornu, flimkien mal-prezzijiet u l-għadd totali ta’ unitajiet 
li għandhom jiġu kkunsinnati. 
 

 Kontenituri tal-pjanti 
 
3. Il-kunsinna tal-pjanti trid issir f’kontenituri li jistgħu jerġgħu jintużaw 

jew li jkunu bijodegradabbli. Jekk il-kontenituri tal-pjanti jkunu jistgħu 
jerġgħu jintużaw, il-kumpanija trid teħodhom lura wara li jitħawlu l-
pjanti/siġar. Jekk il-kontenituri tal-pjanti jkunu bijodegradabbli: 
• dawn iridu jkunu magħmula minn sustanzi 100% bijodegradabbli 

(kompostabbli), bħalma huma t-tiben, is-sufra, l-injam mitħun, il-
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lamtu tal-qamħirrun 
• ma jridx ikun fihom materjali sintetiċi tal-plastik, plastifikanti jew 

sustanzi bijoċidi bħal dawk li jinsabu, pereżempju, fil-bijoċidi jew 
fil-preservattivi. 

 
Verifika: Jekk il-kontenituri jkunu jistgħu jintużaw mill-ġdid, l-offerenti 
jridu jippreżentaw dikjarazzjoni ffirmata li tikkonferma li se jieħdu lura l-
kontenituri tal-pjanti miġbura selettivament mill-persunal inkarigat mill-
ġardinaġġ biex jerġgħu jintużaw. Jekk il-kontenituri jkunu bijodegradabbli, 
l-offerenti jridu jipprovdu lista tal-ingredjenti tal-prodott u l-ammonti 
rispettivi tagħhom flimkien ma' dikjarazzjoni li tikkonferma li l-
ispeċifikazzjonijiet ikunu ssodisfati. L-awtorità kontraenti trid tikkonsulta 
dokumentazzjoni xierqa, inkluż l-istandards Ewropej jew nazzjonali, minn 
butha, sabiex tistabbilixxi jekk il-kontenituri humiex bijodegradabbli abbażi 
tal-lista tal-ingredjenti tal-prodotti u l-ammonti rispettivi tagħhom ipprovduti 
mill-offerenti. Il-kontenituri tal-pjanti li jkollhom Ekotikketta tat-tip I u li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti msemmija hawn fuq kif ukoll prodotti kklassifikati 
bħala bijodegradabbli u kompostabbli għandhom jitqiesu bħala kompatibbli 
skont l-istandard EN 13432:2000 jew standard ekwivalenti. Kwalunkwe 
prova xierqa oħra għandha tkun aċċettata. 
  

 Imballaġġ 
 
4. Il-forniment ta' pjanti żgħar għandu jsir f’kontenituri jew kaxxi li wara 

jkunu jistgħu jerġgħu jittieħdu lura. 
 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu dikjarazzjoni ffirmata li tikkonferma li 
jkunu se jissodisfaw dan il-kriterju. 

 
 
 
Noti ta' spjegazzjoni 
 
Pjanti adattati għall-kundizzjonijiet ta' tkabbir lokali: Jeħtieġ li l-awtorità kontraenti tfassal lista tal-ispeċijiet ta’ pjanti l-aktar komuni li huma addattati 
għall-aċidità tal-ħamrija, il-medja tal-ammont ta’ xita li tinżel, il-firxa tat-temperatura matul is-sena eċċ. tar-reġjun. Alternattivament, l-offerenti jistgħu jkunu 
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mitluba jippreżentaw il-lista ta' pjanti adattati tagħhom stess, u l-offerti differenti jkunu jistgħu jitqabblu abbażi ta' lista ta' kriterji ta' tqabbil, provduta, 
inizjalment, lill-offerenti mill-awtorità kontraenti. L-awtorità kontraenti trid tikkonsulta dokumentazzjoni xierqa, inklużi sorsi uffiċjali nazzjonali jew 
reġjonali, minn butha, sabiex tistabbilixxi l-lista ta' speċijiet ta' pjanti adattati għall-kundizzjonijiet ta' tkabbir lokali. 
 
Pjanti indiġeni/nattivi: Jekk l-awtorità kontraenti tkun tixtieq iżżid il-konnettività taż-żoni urbani ekoloġiċi mal-ambjent naturali u toħloq ħabitats għall-
fawna tar-reġjun fil-belt, tista’ tispeċifika li perċentwali tal-pjanti jridu jkunu indiġeni jew nattivi għar-reġjun (li ma jfissirx li jkunu mkabbra lokalment). L-
awtorità tkun trid iddomm lista tal-ispeċijiet tal-pjanti indiġeni l-aktar komuni tar-reġjun li huma addattati għall-ġardinaġġ. Ġeneralment dawn il-listi jkunu 
faċilment disponibbli. Alternattivament, l-offerenti jistgħu jiġu mitluba jippreżentaw il-lista proprja tagħhom ta' pjanti indiġeni, u mbagħad l-offerti differenti 
jkunu jistgħu jitqabblu bejniethom. 
 
Pjanti mnissla organikament: Id-disponibbiltà ta’ pjanti ornamentali mkabbra b’mod organiku tvarja konsiderevolment minn pajjiż għal ieħor. Meta l-
awtorità kontraenti ma tkunx żgura dwar il-prezz u d-disponibbiltà tal-prodotti fis-suq huwa rrakkomandat li ssir ftit riċerka inizjali dwar is-suq biex jiġi 
indikat jekk il-prodotti jkunux disponibbli fis-suq u x’għandu jkun il-perċentwal xieraq. Alternattivament, dan jista’ jintuża bħala kriterju għall-għoti. 
 
Il-perċentwal ta’ pjanti addattati għall-kundizzjonijiet tat-tkabbir lokali u/jew li huma prodotti b'mod organiku: L-awtorità kontraenti se jkollha 
tispeċifika kif se jkun iġġudikat il-perċentwali; jekk hux skont l-għadd jew skont l-ammont ta’ € minfuq. Alternattivament, l-awtorità kontraenti tista' wkoll 
tispeċifika li ċerti speċijiet jridu jkunu prodotti 100 % b'mod organiku. 
 
 

Kriterji fundamentali Kriterji komprensivi 
3.2 Kriterji tal-UE għall-APE għal Tejjieba tal-Ħamrija 

SUĠĠETT SUĠĠETT 
Akkwist ta' tejjieba tal-ħamrija b'impatt ambjentali baxx. 
 

Akkwist ta' tejjieba tal-ħamrija b'impatt ambjentali baxx. 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
1. Ingredjenti ġenerali tat-tejjieba tal-ħamrija użati għall-
fertilizzazzjoni 

 
1.1. - It-tejjieba tal-ħamrija li għandhom jintużaw fit-twettiq tas-servizz ma 

jridx ikun fihom pit jew ħama tad-dranaġġ. 
 
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 Ekotikketta rilevanti 

1. Ingredjenti ġenerali tat-tejjieba tal-ħamrija użati għall-
fertilizzazzjoni 
 
1.1. - It-tejjieba tal-ħamrija li għandu jintuża fit-twettiq tas-servizz ma jridx 

ikun fih pit jew ħama tad-dranaġġ. 
 

1.2. Il-kontenut ta’ materjal organiku jrid jitnissel mill-ipproċessar u/jew l-
użu mill-ġdid tal-iskart (skont id-definizzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 
2006/12/KE tal-5 ta’ April 2006 dwar l-iskart, u l-Anness I tagħha). 
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tat-Tip I u li jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra 
xierqa ta' provi, bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport 
ta' test minn korp indipendenti, għandhom jiġu aċċettati wkoll. 
 

 
1.3. Huwa permess ħama (mhux tad-dranaġġ) biss jekk ikun jista' jiġi 

identifikat bħala wieħed minn dawn l-elementi ta’ skart li ġejjin skont 
il-lista Ewropea ta’ skart (kif iddefinit mid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2001/118/KE tas-16 ta’ Jannar 2001 li temenda d-
Deċiżjoni 2000/532/KE dwar il-lista ta’ skart u meta dawn ma jkunux 
tħalltu ma’ effluwenti jew ħama barra l-proċess speċifiku ta’ 
produzzjoni): 
• 020305 ħama minn trattament ta’ effluwent fuq il-post fit-tħejjija u 

l-ipproċessar ta’ frott, ħxejjex, ċereali, żjut tal-ikel, kawkaw, kafè, tè 
u tabakk; il-produzzjoni tal-kunservi; il-produzzjoni ta' ħmira u 
estratt ta' ħmira, preparazzjoni u fermentazzjoni ta' ġulepp magħqud 

• 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 l-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). 

 
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 Ekotikketta rilevanti 
tat-Tip I u li jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi Mezzi oħra 
xierqa ta' provi bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport 
ta' test minn korp indipendenti, se jiġu aċċettati wkoll. 
 

 2. Sustanzi perikolużi fit-tejjieba tal-ħamrija użati għall-fertilizzazzjoni 
 
L-ogħla livell ta’ konċentrazzjonijiet ta’ metalli tqal fl-iskart qabel it-
trattament (mg/kg piż niexef) irid jissodisfa r-rekwiżiti ta' hawn taħt dwar 
sustanzi perikolużi. Fil-prodott aħħari, il-kontenut tal-elementi li ġejjin 
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għandu jkun inqas mill-valuri murija hawn taħt, imkejla f’termini ta’ piż 
niexef: 
 
  

Element mg/kg(piż niexef) Element mg/kg (piż niexef) 
Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1.5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 F (*) 200 
Hg 1 

 

 
(*)Dejta marbuta mal-preżenza ta’ dawn l-elementi hija meħtieġa biss 
għal dawk il-prodotti li fihom materjal minn proċessi industrijali. 

 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu r-rapporti ta' test rilevanti (EN 13650, 
ISO 16772 jew ekwivalenti) biex juru li l-kriterji ta' hawn fuq huma 
ssodisfati. Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta rilevanti tat-Tip I u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi Mezzi oħra xierqa ta' 
provi bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' test 
minn korp indipendenti, għandhom jiġu aċċettati wkoll. 
 

 3. Kontaminanti fiżiċi fit-tejjieba tal-ħamrija użati għall-fertilizzazzjoni 
 

Fil-prodott aħħari, il-kontenut ta' ħġieġ, metall u plastik (it-total ta' kull 
kontribuzzjoni) għandu jkun anqas minn 0.5 % meta mkejjel f'termini ta' piż 
niexef. 
 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu r-rapporti ta' test rilevanti (EN 13650, 
ISO 16772 jew ekwivalenti) biex juru li l-kriterji ta' hawn fuq huma 
ssodisfati. Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta rilevanti tat-Tip I u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta' 
provi bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' test 
minn korp indipendenti, se jiġu aċċettati wkoll. 
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 4. In-nitroġenu (N) fit-tejjieba tal-ħamrija użati għall-fertilizzazzjoni 

 
Il-konċentrazzjoni ta' nitroġenu fil-prodott ma għandux ikun iktar minn 3 % 
ta' total ta' N (skont il-piż) u l-N inorganiku m'għandux ikun iktar minn 20 % 
ta' total ta' N (jew N organiku ≥ 80 %). 
 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu r-rapporti ta' test rilevanti (EN 13650, 
ISO 16772 jew ekwivalenti) biex juru li l-kriterji ta' hawn fuq huma 
ssodisfati. Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta rilevanti tat-Tip I u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta' 
provi, bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' test 
minn korp indipendenti, għandhom jiġu aċċettati wkoll. 

 
 5. Il-prestazzjoni tal-prodott fir-rigward tat-tejjieba tal-ħamrija użati 

għall-fertilizzazzjoni 
 
Il-prodotti ma għandhomx jolqtu ħażin l-inbit tal-pjanta u t-tkabbir tagħha u 
għandu jkun fihom mhux inqas minn 25 % materja niexfa skont il-piż u 
mhux anqas minn 20 % materja organika skont il-piż niexef. 
 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu r-rapporti ta' test rilevanti (EN 13650, 
ISO 16772 jew ekwivalenti) biex juru li l-kriterji ta' hawn fuq huma 
ssodisfati. Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta rilevanti tat-Tip I u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta' 
provi bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' test 
minn korp indipendenti, għandhom jiġu aċċettati wkoll. 
 

 6. Saħħa u sigurtà marbutin mat-tejjieba tal-ħamrija użati għall-
fertilizzazzjoni 
 
Il-prodotti ma għandhomx jaqbżu l-livelli massimi tal-patoġeni primarji kif 
ġej: 

• Salmonella: mhux preżenti f'25 g ta' prodott 
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• Helminth ova: mhux preżenti f'1.5 g ta' prodott 
• E.coli: < 1000 MPN/g (MPN: most probable number - in-numru l-

aktar probabbli) 
 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu r-rapporti ta' test rilevanti (EN 13650, 
ISO 16772 jew ekwivalenti) biex juru li l-kriterji ta' hawn fuq huma 
ssodisfati. Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta rilevanti tat-Tip I u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta' 
provi bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' test 
minn korp indipendenti, se jiġu aċċettati wkoll. 
 

 
 
Noti ta' spjegazzjoni 
 
Prodotti tal-materjali għat-tkabbir tal-pjanti : L-Ekotikketta tal-UE żviluppat ukoll kriterji għall-prodotti tal-materjali għat-tkabbir tal-pjanti. Normalment 
l-użu tagħhom huwa limitat għal imxietel tal-pjanti, madankollu jekk jintużaw bħala tejjieba tal-ħamrija, ikunu jridu jikkonformaw mal-istess kriterji 
speċifikati aktar 'il fuq għall-gruppi ta' kriterji fundamentali u komprensivi, rispettivament. 
 
Ekotiketti tat-Tip I jew ISO 14024: L-ekotikketti tat-Tip I jew ISO 14024 huma dawk fejn il-kriterji li fuqhom ikunu bbażati jiġu stabbiliti minn korp 
indipendenti, u jiġu mmonitorjati minn proċess ta’ ċertifikazzjoni u awditjar. Konsegwentement, dawn huma sors ta’ informazzjoni trasparenti u affidabbli 
ħafna, kif ukoll indipendenti. Dawn it-tikketti jridu jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:  

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

organizzazzjonijiet ambjentali  
• Ikunu aċċessibbli għall-partijiet interessati kollha. 

 
Fl-akkwist pubbliku, l-akkwirenti jistgħu jesiġu li l-kriterji li jsostnu ekotikketta partikolari jridu jiġu ssodisfati, u li l-ekotikketta tista’ tintuża bħala waħda 
mill-forom ta’ prova ta’ konformità. Madankollu ma jistgħux jesiġu li prodott ikollu ekotikketta. Barra minn hekk, l-akkwirenti jistgħu jużaw biss il-kriterji 
tal-ekotikketta li jirreferu għall-karatteristiċi tal-prodott jew tas-servizz innifsu jew tal-proċessi tal-produzzjoni, u mhux dawk relatati mal-immaniġġar 
ġenerali tal-kumpanija. 
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Prova ta' konformità: Meta l-verifika għall-kriterji tiddikjara li jistgħu jintużaw mezzi oħra xierqa ta’ provi, dawn jistgħu jinkludu dossier tekniku mingħand 
il-manifattur, rapport ta’ test minn korp rikonoxxut, jew evidenza oħra rilevanti. L-awtorità kontraenti jkollha tivverifika hi stess, każ b’każ, u minn 
perspettiva teknika/legali, jekk il-prova sottomessa tistax titqies xierqa. 
. 
 
 

Kriterji fundamentali u komprensivi 
3.3 Kriterji tal-UE għall-APE għal Sistemi tal-Irrigazzjoni 

SUĠĠETT SUĠĠETT 
Akkwist ta’ sistemi tal-irrigazzjoni awtomatiċi Akkwist ta’ sistemi tal-irrigazzjoni awtomatiċi 
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
1. Is-sistema tal-irrigazzjoni trid tkun aġġustabbli f’termini ta’ volum ta’ 

ilma mqassam skont iż-żoni. 
 

2. Is-sistema tal-irrigazzjoni trid tkun mgħammra bi kronometri 
aġġustabbli, biex il-perjodu ta’ tisqija jkun ipprogrammat. 

 
3. Is-sistema tal-irrigazzjoni jrid ikollha igrometri li jkejlu l-livelli tal-

umdità tal-ħamrija u awtomatikament jimblukkaw l-irrigazzjoni meta l-
livell tal-umdità tal-ħamrija jkun għoli biżżejjed (pereżempju wara li 
tkun għamlet ix-xita). 

 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu dokumentazzjoni teknika xierqa li 
tagħti prova li dawn il-kriterji jkunu ssodisfati. 
 

1. Is-sistema tal-irrigazzjoni trid tkun aġġustabbli f’termini ta’ volum ta’ 
ilma mqassam skont iż-żoni. 
 

2. Is-sistema tal-irrigazzjoni trid tkun mgħammra bi kronometri 
aġġustabbli, biex il-perjodu ta’ tisqija jkun ipprogrammat. 

 
3. Is-sistema ta’ irrigazzjoni jrid ikollha igrometri li jkejlu l-livelli tal-

umdità tal-ħamrija u awtomatikament jimblukkaw l-irrigazzjoni meta l-
livell tal-umdità tal-ħamrija jkun għoli biżżejjed (pereżempju wara li 
tkun għamlet ix-xita). 

 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu dokumentazzjoni teknika xierqa li 
tagħti prova li dawn il-kriterji jkunu ssodisfati. 

KRITERJU TAL-GĦOTJA KRITERJU TAL-GĦOTJA 
1. Se jingħataw punti addizzjonali jekk is-sistema tal-irrigazzjoni tkun tista' 

tiġbor l-ilma minn sorsi rriċiklati lokalment, bħal ilma tax-xita, ilma ta' 
taħt l-art u ilma maħmuġ iffilterizzat u tużah. 

 
Verifika: 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 tal-irrigazzjoni. L-offerenti jridu jipprovdu dokumentazzjoni 

1. Se jingħataw punti addizzjonali jekk is-sistema tal-irrigazzjoni tkun tista' 
tiġbor l-ilma minn sorsi rriċiklati lokalment, bħal ilma tax-xita, ilma ta' 
taħt l-art u ilma maħmuġ iffilterizzat u tużah. 

 
Verifika: 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 tal-irrigazzjoni. L-offerenti jridu jipprovdu dokumentazzjoni 
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teknika xierqa li tagħti prova li dawn il-kriterji jkunu ssodisfati. 
 

teknika xierqa li tagħti prova li dawn il-kriterji jkunu ssodisfati. 

 
 

Kriterji fundamentali Kriterji komprensivi 
3.4 Kriterji tal-UE għall-APE għal Makkinarju tal-Ġardinaġġ 

SUĠĠETT SUĠĠETT 
Akkwist ta' makkinarju tal-ġardinaġġ b'impatt ambjentali mnaqqas tat-tip u 
tat-teknoloġija speċifikati fit-Taqsima 1 ta' dan id-dokument. 
 

Akkwist ta' makkinarju tal-ġardinaġġ b'impatt ambjentali mnaqqas tat-tip u 
tat-teknoloġija speċifikati fit-Taqsima 1 ta' dan id-dokument. 
 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
Tipi ta' fjuwil għal makkinarju li juża magna ta' kombustjoni 
 
1. Jekk il-makkinarju jkollu magna ta' kombustjoni, din għandha tkun 

iddisinjata b’mod li tkun tista’ taħdem bi grad wieħed jew aktar ta' 
fjuwil minn dawn li ġejjin: petrol mingħajr ċomb b’kontenut ta’ benżin 
ta’ < 1.0 % skont il-volum, petrol alkilat, żejt tad-diżil tal-klassi A, jew 
fjuwil tal-magni bbażat fuq il-bijofjuwil. 

 
Verifika: L-offerenti jridu jippreżentaw dikjarazzjoni ffirmata ta’ 
konformità. Il-makkinarju li jkollu Ekotikketta rilevanti tat-Tip I u li 
jissodisfa l-kriterji elenkati se jitqies konformi. Mezzi oħra xierqa ta' provi, 
bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' test minn korp 
indipendenti, għandhom jiġu aċċettati wkoll. 
 

Tipi ta' fjuwil għal makkinarju li juża magna ta' kombustjoni 
 
1. Jekk il-makkinarju jkollu magna ta' kombustjoni, din għandha tkun 

iddisinjata b’mod li tkun tista’ taħdem bi grad wieħed jew aktar ta' 
fjuwil minn dawn li ġejjin: petrol mingħajr ċomb b’kontenut ta’ benżin 
ta’ < 1.0 % skont il-volum, petrol alkilat, żejt tad-diżil tal-klassi A, jew 
fjuwil tal-magni bbażat fuq il-bijofjuwil. 

 
Verifika: L-offerenti jridu jippreżentaw dikjarazzjoni ffirmata ta’ 
konformità. Il-makkinarju li jkollu Ekotikketta rilevanti tat-Tip I u li 
jissodisfa l-kriterji elenkati se jitqies konformi. Mezzi oħra xierqa ta' provi, 
bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' test minn korp 
indipendenti, għandhom jiġu aċċettati wkoll. 
 

Emissjonijiet ta’ storbju 
 
2. Il-livell tal-emissjoni ta’ storbju tal-magna għandu jkun taħt il-livelli ta’ 

storbju li jidhru fit-tabella ta’ hawn taħt.  
 

Magna Dettalji Valur massimu 
ammissibbli tal-livell 
tal-qawwa tal-

Emissjonijiet ta’ storbju 
 
2. Il-livell tal-emissjoni ta’ storbju tal-magna għandu jkun taħt il-livelli ta’ 

storbju li jidhru fit-tabella ta’ hawn taħt.  
 

Magna Dettalji Valur massimu 
ammissibbli tal-livell 
tal-qawwa tal-
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istorbju LWA 
(dB / 1 pW) 

Magni li jaqtgħu l-
ħaxix (inklużi trakters 
li jaqtgħu l-ħaxix),  
 

L ≤ 50 ċm 
50 < L ≤ 120 ċm 
L > 120 ċm 
(L = wisa’ tal-
qtugħ) 

94 
98 
103 

Barraxa tal-uċuħ  Magna ta' 
kombustjoni 
(P = net rated 
power in kW) 

99 + 2 lg P 

Magni għall-qtugħ taz-
zkuk (Brush cutters) 

P ≤ 1,5kW 
P ≤ 1,5kW 
(P = qawwa 
nominali netta 
f'kW) 

107 
110 

Lupi Magna tal-elettriku 
Magna ta' 
kombustjoni 
(P = qawwa 
nominali netta 
f'kW) 

104 
108 + 2 P 

Strimmers 
 

Magna tal-elettriku 
Magna ta' 
kombustjoni 

94 
104 

Trimmers u trimmers 
tas-sisien tal-ħaxix 

Magna tal-elettriku 
Magna ta' 
kombustjoni 

96 
103 

Magni li jiġbru l-
weraq 
 

Magna tal-elettriku 
Magna ta' 
kombustjoni 

99 
104 
 

Magni li jtajru l-weraq Magna tal-elettriku 
Magna ta' 

99 
105 

istorbju LWA 
(dB / 1 pW) 

Magni li jaqtgħu l-
ħaxix (inklużi trakters 
li jaqtgħu l-ħaxix),  
 

L ≤ 50 ċm 
50 < L ≤ 120 ċm 
L > 120 ċm 
(L = wisa’ tal-
qtugħ) 

92 
96 
101 

Barraxa tal-uċuħ  Magna ta' 
kombustjoni 
(P = net rated 
power in kW) 

97 + 2 lg P 

Magni għall-qtugħ taz-
zkuk (Brush cutters) 

P ≤ 1,5kW 
P ≤ 1,5kW 
(P = qawwa 
nominali netta 
f'kW) 

105 
108 

Lupi Magna tal-elettriku 
Magna ta' 
kombustjoni 
(P = qawwa 
nominali netta 
f'kW) 

102 
106 + 2 P 

Strimmers 
 

Magna tal-elettriku 
Magna ta' 
kombustjoni 

92 
102 

Trimmers u trimmers 
tas-sisien tal-ħaxix 

Magna tal-elettriku 
Magna ta' 
kombustjoni 

94 
101 

Magni li jiġbru l-
weraq 
 

Magna tal-elettriku 
Magna ta' 
kombustjoni 

97 
102 
 

Magni li jtajru l-weraq Magna tal-elettriku 
Magna ta' 

97 
103 
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kombustjoni 
Imnieġel awtomatiċi 
 

P ≤ 1,5kW 
P ≤ 1,5kW 
(P = qawwa 
nominali netta 
f'kW) 

107  
110  

Imgħażaq awtomatiċi  93 
Kultivaturi bir-
rotazzjoni 

 93  

 
Verifika: Il-magna għandha tiġi ttestjata fir-rigward tal-produzzjoni ta' 
storbju skont ir-rekwiżiti speċifikati fid-Direttiva (2000/14/KE) dwar l-
istorbju minn tagħmir għal barra. Għandu jkollha l-marka KE, l-indikazzjoni 
tal-livell ta' qawwa tal-istorbju ggarantit u għandha tkun akkumpanjata minn 
Dikjarazzjoni ta' konformità KE. 
 

kombustjoni 
Imnieġel awtomatiċi 
 

P ≤ 1,5kW 
P ≤ 1,5kW 
(P = qawwa 
nominali netta 
f'kW) 

105 
108 

Imgħażaq awtomatiċi  91 
Kultivaturi bir-
rotazzjoni 

 91 

 
Verifika: Il-magna għandha tiġi ttestjata fir-rigward tal-produzzjoni ta' 
storbju skont ir-rekwiżiti speċifikati fid-Direttiva (2000/14/KE) dwar l-
istorbju minn tagħmir għal barra. Għandu jkollha l-marka KE, l-indikazzjoni 
tal-livell ta' qawwa tal-istorbju ggarantit u għandha tkun akkumpanjata minn 
Dikjarazzjoni ta' konformità KE. 

 Lubrikanti u fjuwil tal-magni 
 
2. Il-magni għandhom jippermettu l-użu ta’ żjut lubrikanti bijodegradabbli 

għal magni (għal magni 2-stroke) jew żjut lubrikanti rriġenerat għal 
magni (għal magni 4-stroke). 

 
Verifika: L-offerenti jridu jippreżentaw dikjarazzjoni ffirmata ta’ 
konformità. 
 
3. Il-konsum ta’ fjuwil ta’ magni 4-stroke b’tagħbija ta’ 50 % ma għandux 

ikun aktar minn 500-g/kWh ta' fjuwil, imkejjel skont l-ISO 8178 jew 
standard ekwivalenti. 

 
Verifika: Għandu jiġi ppreżentat ir-riżultat tat-test tal-ISO jew ta’ standard 
ekwivalenti. Il-magni li jkollhom Ekotikketta rilevanti tat-Tip I u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta' 
provi, bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' test 
minn korp indipendenti, għandhom jiġu aċċettati wkoll. 
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 Materjali u komponenti tal-magni 
 
4. Id-disinn tal-magna għandu jippermetti li din tkun tista' tieħu l-fjuwil 

mill-ġdid, u titnaddaf mingħajr ma l-fjuwil jitħalla jinxtered jew iqattar. 
Ma jridx iqattar żejt mill-magna waqt tindif normali, u l-magna għandha 
tiġi ddisinjata b’mod li tippermetti l-bdil taż-żejt mingħajr ma dan 
jitħalla jinxtered. 
 

5. Il-komponenti tal-plasik li jiżnu aktar minn 50 g iridu jiġu mmarkati 
skont l-ISO 11469 jew skont standard ekwivalenti. Dan ir-rekwiżit ma 
jgħoddx għall-kejbils tal-elettriku. 

 
6. Il-materjali tal-plastik ma għandux ikun fihom kadmju, ċomb, merkurju 

jew komposti ta’ dawn l-elementi. 
 
7. Aġenti tat-trattament tal-uċuħ ma jridx ikun fihom pigmenti jew 

addittivi bbażati fuq iċ-ċomb, il-kadmju, il-kromju, il-merkurju jew fuq 
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komposti ta’ dawn l-elementi. 
 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu dikjarazzjoni ta’ konformità. Il-magni 
li jkollhom Ekotikketta rilevanti tat-Tip I u li jissodisfaw il-kriterji elenkati 
se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta' provi, bħal pereżempju dossier 
tekniku tal-manifattur jew rapport ta' test minn korp indipendenti, għandhom 
jiġu aċċettati wkoll. 
 

KRITERJU TAL-GĦOTJA KRITERJU TAL-GĦOTJA 
Jingħataw punti żejda għal: 
 
1. Emissjonijiet ta’ storbju 

 
Magni b’emissjonijiet ta’ storbju aktar baxxi mil-livell massimu inkluż fl-
ispeċifikazzjonijiet. 
 
Verifika: L-offerenti jridu jissottomettu r-riżultati tat-testijiet tal-
laboratorju, jew dossier tekniku xieraq li jindika l-valuri tal-emissjoni ta’ 
storbju skont il-metodi tal-ittestjar imfissra fl-ispeċifikazzjonijiet jew metodi 
ekwivalenti. 
 

Jingħataw punti żejda għal: 
 
1. Emissjonijiet ta’ storbju 

 
Magni b’emissjonijiet ta’ storbju aktar baxxi mil-livell massimu inkluż fl-
ispeċifikazzjonijiet. 
 
Verifika: L-offerenti jridu jissottomettu r-riżultati tat-testijiet tal-
laboratorju, jew dossier tekniku xieraq li jindika l-valuri tal-emissjoni ta’ 
storbju skont il-metodi tal-ittestjar imfissra fl-ispeċifikazzjonijiet jew metodi 
ekwivalenti. 
 

2. Emissjonijiet tal-gass tal-egżost 
 
Magni li l-emissjonijiet tal-gass tal-egżost tagħhom ikun inqas minn dawk 
meħtieġa mid-Direttiva 97/68/KE.  
 
Verifika: It-test tal-emissjoni tal-gass tal-egżost mill-magna għandu jsir 
skont l-istandard ġenerali speċifikat fid-Direttiva tal-UE 97/68/KE u għandu 
jitwettaq minn laboratorju għall-ittestjar ikkwalifikat skont din id-Direttiva. 
L-offerenti jridu jissottomettu r-riżultati tat-testijiet tal-laboratorju jew 
dossier tekniku xieraq. 

2. Emissjonijiet tal-gass tal-egżost 
 
Magni li l-emissjonijiet tal-gass tal-egżost tagħhom ikun inqas minn dawk 
meħtieġa mid-Direttiva 97/68/KE.  
 
Verifika: It-test tal-emissjoni tal-gass tal-egżost mill-magna għandu jsir 
skont l-istandard ġenerali speċifikat fid-Direttiva tal-UE 97/68/KE u għandu 
jitwettaq minn laboratorju għall-ittestjar ikkwalifikat skont din id-Direttiva. 
L-offerenti jridu jissottomettu r-riżultati tat-testijiet tal-laboratorju jew 
dossier tekniku xieraq. 
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Kriterji fundamentali Kriterji komprensivi 
3.5. Kriterji tal-UE għall-APE għal Żjut Lubrikanti tal-Makkinarju (Minbarra Lubrikanti ta' magna 4-stroke) 

SUĠĠETT SUĠĠETT 
Xiri ta’ lubrikanti faċilment bijodegradabbli 
 

Xiri ta’ lubrikanti faċilment bijodegradabbli 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
Materji primi rinnovabbli 
 
1. Il-prodott ifformulat għandu jkun fih kontenut tal-karbonju mnissel 

minn materja prima rinnovabbli (tnissil minn żjut veġetali jew xaħmijiet 
tal-annimali) li għandu jkun: 
•  ≥ 50 % (m/m) għal żjut idrawliċi 
• - ≥ 45 % (m/m) għal grassijiet 
•  ≥ 70 % (m/m) għal żjut tal-lupi u lubrikanti oħra li jintilfu mal-użu 
• ≥ 50 % (m/m) għal żjut 2-stroke 

 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu l-kompożizzjoni ddettaljata tal-prodott, 
l-oriġini tal-materja prima rinnovabbli, u dikjarazzjoni ta’ konformità mar-
rekwiżit imsemmi hawn fuq. Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta rilevanti tat-
Tip I u li jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra 
xierqa ta' provi, bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport 
ta' test minn korp indipendenti, għandhom jiġu aċċettati wkoll. 
 

Materji primi rinnovabbli 
 
1. Il-prodott ifformulat għandu jkun fih kontenut tal-karbonju mnissel minn 

materja prima rinnovabbli (tnissil minn żjut veġetali jew xaħmijiet tal-
annimali) li għandu jkun: 
•  ≥ 55 % (m/m) għal żjut idrawliċi 
• ≥ 50 % (m/m) għal grassijiet 
• ≥ 75 % (m/m) għal żjut tal-lupi u lubrikanti oħra li jintilfu mal-użu 
• ≥ 55 % (m/m) għal żjut 2-stroke 

 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu l-kompożizzjoni ddettaljata tal-prodott, 
l-oriġini tal-materja prima rinnovabbli, u dikjarazzjoni ta’ konformità mar-
rekwiżit imsemmi hawn fuq. Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta rilevanti tat-
Tip I u li jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra 
xierqa ta' provi, bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport 
ta' test minn korp indipendenti, għandhom jiġu aċċettati wkoll. 
 

Perikli għas-saħħa tal-bniedem u perikli għall-ambjent 
 
2. Il-prodott ma jistax ikun ġie assenjat frażijiet-R li jindikaw perikli għas-

saħħa tal-bniedem u perikli għall-ambjent skont id-Direttivi 1999/45/KE 
u 2001/60/KE. Il-frażijiet-R li ġejjin huma kkunsidrati rilevanti għal dan 
il-grupp ta’ prodotti: R20 (H332), R21 (H312), R22 (H302), R23 (H330 
u H331), R24 (H311), R25 (H301), R26 (H330), R27 (H310), R28 
(H300), R33 (H373), R34 (H314), R35 (H314), R36 (H319), R37 
(H335), R38 (H315), R39 (H370), R40 (H351), R41 (H318), R42 
(H334), R43 (H317), R45 (H350), R46 (H340), R48 (H372 u H373), 

Perikli għas-saħħa tal-bniedem u perikli għall-ambjent 
 
2. Il-prodott ma jistax ikun ġie assenjat frażijiet-R li jindikaw perikli għas-

saħħa tal-bniedem u perikli għall-ambjent skont id-Direttivi 1999/45/KE 
u 2001/60/KE. Il-frażijiet-R li ġejjin huma kkunsidrati rilevanti għal dan 
il-grupp ta’ prodotti: R20 (H332), R21 (H312), R22 (H302), R23 (H330 
u H331), R24 (H311), R25 (H301), R26 (H330), R27 (H310), R28 
(H300), R33 (H373), R34 (H314), R35 (H314), R36 (H319), R37 
(H335), R38 (H315), R39 (H370), R40 (H351), R41 (H318), R42 
(H334), R43 (H317), R45 (H350), R46 (H340), R48 (H372 u H373), 
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R49 (H350i), R50 (H400), R51 (H411), R52 (H412), R53 (H413), R59 
(EUH059), R60 (H360F), R61 (H360D u H360FD), R62 (H361f, 
H360FD u H360Df), R63 (H361d u H360Fd), R64 (H362), R65 (H304), 
R66 (EUH066), R67 (H336), R68 (H371) u l-kumbinazzjonijiet 
tagħhom. 

 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta rilevanti tat-Tip I u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta' 
provi, bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' test 
minn korp indipendenti, għandhom jiġu aċċettati wkoll. Alternattivament, l-
offerenti jridu jissottomettu: lista tal-komponenti ewlenin kollha 
(kwalunkwe sustanza li tammonta għal aktar minn 5 % skont il-piż tal-
lubrikant) inklużi fil-prodott, u jgħidu x’isimhom u, fejn applikabbli, in-
numru Einecs jew Elincs tagħhom u l-konċentrazzjonijiet li fihom dawn 
għandhom ikunu użati; id-dokument tad-dejta dwar is-sikurezza tal-prodott 
(b’konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva tal-Kummissjoni 91/155/KEE); u 
d-dokument tad-dejta dwar is-sikurezza ta’ kull wieħed mill-komponenti 
ewlenin (b’konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 91/155/KEE u d-Direttiva 
tal-Kunsill 67/548/KEE). 
 

R49 (H350i), R50 (H400), R51 (H411), R52 (H412), R53 (H413), R59 
(EUH059), R60 (H360F), R61 (H360D u H360FD), R62 (H361f, 
H360FD u H360Df), R63 (H361d u H360Fd), R64 (H362), R65 (H304), 
R66 (EUH066), R67 (H336), R68 (H371) u l-kumbinazzjonijiet 
tagħhom. 

 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta rilevanti tat-Tip I u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta' 
provi, bħad-dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' test minn korp 
indipendenti, għandhom jiġu aċċettati wkoll. Alternattivament, l-offerenti 
jridu jissottomettu: lista tal-komponenti ewlenin kollha (kwalunkwe 
sustanza li tlaħħaq aktar minn 5 % skont il-piż tal-lubrikant) inklużi fil-
prodott, u jgħidu x’isimhom u, fejn applikabbli, in-numru Einecs jew Elincs 
tagħhom u l-konċentrazzjonijiet li fihom dawn għandhom ikunu użati; id-
dokument tad-dejta dwar is-sikurezza tal-prodott (b’konformità mar-
rekwiżiti tad-Direttiva tal-Kummissjoni 91/155/KEE); u d-dokument tad-
dejta dwar is-sikurezza ta’ kull wieħed mill-komponenti ewlenin 
(b’konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 91/155/KEE u d-Direttiva tal-
Kunsill 67/548/KEE). 

 
 

Kriterji fundamentali Kriterji komprensivi 
3.6 Kriterji tal-UE għall-APE għal Servizzi tal-Ġardinaġġ 

SUĠĠETT SUĠĠETT 
Servizzi tal-ġardinaġġ li jużaw prodotti u prattiċi b'impatti ambjentali 
mnaqqsa 
 

Servizzi tal-ġardinaġġ li jużaw prodotti u prattiċi b'impatti ambjentali 
mnaqqsa 

KRITERJI TAL-GĦAŻLA KRITERJI TAL-GĦAŻLA 
L-offerenti jridu juru evidenza tal-kapaċità tagħhom li jwettqu proċeduri 
ambjentali strutturati u ddokumentati, mill-inqas fir-rigward ta' dawn l-
oqsma li ġejjin:  

• l-evalwazzjoni tal-aspetti ambjentali l-aktar sinifikanti tal-

L-offerenti jridu juru evidenza tal-kapaċità tagħhom li jwettqu proċeduri 
ambjentali strutturati u ddokumentati, mill-inqas fir-rigward ta' dawn l-
oqsma li ġejjin:  

• l-evalwazzjoni tal-aspetti ambjentali l-aktar sinifikanti tal-operazzjoni.  
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operazzjoni.  
• it-tnaqqis fl-ammont ta’ skart u ġbir selettiv  
• it-tnaqqis fil-konsum tal-ilma u l-enerġija, ukoll fit-trasport  
• użu tal-pestiċidi, inklużi l-erbiċidi  

 
Verifika: Meta l-offerenti jkollhom EMS (bħal EMAS, ISO 14001, jew 
sistema uffiċjali oħra nazzjonali jew reġjonali) għas-servizzi tal-ġardinaġġ, 
huma jridu jipprovdu ċ-ċertifikat tal-iskema u l-proċeduri fis-seħħ. Jekk ma 
jkunux iċċertifikati, l-offerenti jridu jipprovdu l-istruzzjonijiet u l-proċeduri 
bil-miktub li juru l-kapaċità professjonali tagħhom. 
 
Jekk l-offerenti ma jkollhomx EMS iżda jkollhom esperjenza f'kuntratti 
simili, huma jridu jissottomettu lista tal-kuntratti preċedenti tagħhom, li 
jkunu għamlu matul dawn l-aħħar tliet snin, bid-dettalji tal-kuntatt tal-
awtoritajiet kontraenti relevanti tagħhom. 
 

• it-tnaqqis fl-ammont ta’ skart u ġbir selettiv  
• it-tnaqqis fil-konsum tal-ilma u l-enerġija, ukoll fit-trasport  
• użu tal-pestiċidi, inklużi l-erbiċidi 

 
Verifika: Meta l-offerenti jkollhom EMS (bħal EMAS, ISO 14001, jew 
sistema uffiċjali oħra nazzjonali jew reġjonali) għas-servizzi tal-ġardinaġġ, 
huma jridu jipprovdu ċ-ċertifikat tal-iskema u l-proċeduri fis-seħħ. Jekk ma 
jkunux iċċertifikati, l-offerenti jridu jipprovdu l-istruzzjonijiet u l-proċeduri 
bil-miktub li juru l-kapaċità professjonali tagħhom. 
 
Jekk l-offerenti ma jkollhomx EMS iżda jkollhom esperjenza f'kuntratti 
simili, huma jridu jissottomettu lista tal-kuntratti preċedenti tagħhom, li 
jkunu għamlu matul dawn l-aħħar tliet snin, bid-dettalji tal-kuntatt tal-
awtoritajiet kontraenti relevanti tagħhom. 
 

L-ISPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI L-ISPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
Ingredjenti ġenerali tat-tejjieba tal-ħamrija użati għall-fertilizzazzjoni 
 
1. It-tejjieba tal-ħamrija li jintużaw fit-twettiq tas-servizz ma jridx ikun 

fihom pit jew ħama tad-dranaġġ. 
 

2. Il-kontenut ta’ materjal organiku fit-tejjieba tal-ħamrija jrid jitnissel 
mill-ipproċessar u/jew l-użu mill-ġdid tal-iskart (skont id-definizzjoni 
fid-Direttiva tal-Kunsill 2006/12/KE tal-5 ta’ April 2006 dwar l-iskart, u 
l-Anness I tagħha). 

 
3. Huwa permess ħama (mhux tad-dranaġġ) biss jekk ikun jista' jiġi 

identifikat bħala wieħed minn dawn l-elementi ta’ skart li ġejjin skont il-
lista Ewropea ta’ skart (hekk kif iddefinit fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2001/118/KE tas-16 ta’ Jannar 2001 li temenda d-
Deċiżjoni 2000/532/KE dwar il-lista ta’ skart u meta dawn ma jkunux 
tħalltu ma’ effluwenti jew ħama barra l-proċess speċifiku ta’ 
produzzjoni): 

Ingredjenti ġenerali tat-tejjieba tal-ħamrija użati għall-fertilizzazzjoni 
 
1. It-tejjieba tal-ħamrija li jintużaw fit-twettiq tas-servizz ma jridx ikun 

fihom pit jew ħama tad-dranaġġ. 
 

2. Il-kontenut ta’ materjal organiku fit-tejjieba tal-ħamrija jrid jitnissel 
mill-ipproċessar u/jew l-użu mill-ġdid tal-iskart (skont id-definizzjoni 
fid-Direttiva tal-Kunsill 2006/12/KE tal-5 ta’ April 2006 dwar l-iskart, u 
l-Anness I tagħha). 

 
3. Huwa permess ħama (mhux tad-dranaġġ) biss jekk ikun jista' jiġi 

identifikat bħala wieħed minn dawn l-elementi ta’ skart li ġejjin skont il-
lista Ewropea ta’ skart (hekk kif iddefinit fid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2001/118/KE tas-16 ta’ Jannar 2001 li temenda d-
Deċiżjoni 2000/532/KE dwar il-lista ta’ skart u meta dawn ma jkunux 
tħalltu ma’ effluwenti jew ħama barra l-proċess speċifiku ta’ 
produzzjoni): 
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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, tè 
u tabakk; il-produzzjoni tal-kunservi; il-produzzjoni ta' ħmira u 
estratt ta' ħmira, preparazzjoni u fermentazzjoni ta' ġulepp magħqud 

• 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 l-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). 

 
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 Ekotikketta rilevanti 
tat-Tip I u li jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra 
xierqa ta' provi, bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport 
ta' test minn korp indipendenti, għandhom jiġu aċċettati wkoll. 
 

• 020305 ħama minn trattament ta’ effluwent fuq il-post fit-tħejjija u 
l-ipproċessar ta’ frott, ħxejjex, ċereali, żjut tal-ikel, kawkaw, kafè, tè 
u tabakk; il-produzzjoni tal-kunservi; il-produzzjoni ta' ħmira u 
estratt ta' ħmira, preparazzjoni u fermentazzjoni ta' ġulepp magħqud 

• 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 l-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) 

 
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 Ekotikketta rilevanti 
tat-Tip I u li jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra 
xierqa ta' provi, bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport 
ta' test minn korp indipendenti, għandhom jiġu aċċettati wkoll. 
 

Sustanzi perikolużi fit-tejjieba tal-ħamrija użati għall-fertilizzazzjoni 
 
4. L-ogħla livell ta’ konċentrazzjonijiet ta’ metalli tqal fl-iskart qabel it-

trattament (mg/kg piż niexef) irid jissodisfa r-rekwiżiti ta' hawn taħt 
dwar sustanzi perikolużi. Fil-prodott aħħari, il-kontenut tal-elementi li 
ġejjin għandu jkun inqas mill-valuri murija hawn taħt, imkejla f’termini 
ta’ piż niexef: 

 
Element mg/kg  

(piż niexef) 
Element mg/kg  

(piż niexef) 
Zn 300 

 

Cr 100 

Sustanzi perikolużi fit-tejjieba tal-ħamrija użati għall-fertilizzazzjoni 
 
4. L-ogħla livell ta’ konċentrazzjonijiet ta’ metalli tqal fl-iskart qabel it-

trattament (mg/kg piż niexef) irid jissodisfa r-rekwiżiti ta' hawn taħt 
dwar sustanzi perikolużi. Fil-prodott aħħari, il-kontenut tal-elementi li 
ġejjin għandu jkun inqas mill-valuri murija hawn taħt, imkejla f’termini 
ta’ piż niexef: 

 
Element mg/kg  

(piż niexef) 
Element mg/kg  

(piż niexef) 
Zn 300 

 

Cr 100 
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Ni 50 Se (*) 1.5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 F (*) 200 
Hg 1  
(*)Dejta marbuta mal-preżenza ta’ dawn l-elementi hija 
meħtieġa biss għal dawk il-prodotti li fihom materjal minn 
proċessi industrijali. 

 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu r-rapporti ta' test rilevanti (EN 13650, 
ISO 16772 jew ekwivalenti) biex juru li l-kriterji ta' hawn fuq huma 
ssodisfati. Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta rilevanti tat-Tip I u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta' 
provi, bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' test 
minn korp indipendenti, għandhom jiġu aċċettati wkoll. 
 

Ni 50 Se (*) 1.5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 F (*) 200 
Hg 1  
(*)Dejta marbuta mal-preżenza ta’ dawn l-elementi hija 
meħtieġa biss għal dawk il-prodotti li fihom materjal minn 
proċessi industrijali. 

 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu r-rapporti ta' test rilevanti (EN 13650, 
ISO 16772 jew ekwivalenti) biex juru li l-kriterji ta' hawn fuq huma 
ssodisfati. Il-prodotti li jkollhom ċertifikat ta’ Ekotikketta tat-Tip I u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta' 
provi, bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' test 
minn korp indipendenti, għandhom jiġu aċċettati wkoll. 
 

Lubrikanti  
  
5. Iż-żjut lubrikanti li jintużaw fil-makkinarju matul it-twettiq tas-servizz 

iridu jkunu bijodegradabbli u ma jridux ikunu tossiċi. Għalhekk il-
lubrikanti għandu jkun fihom kontenut ta' karbonju mnissel minn materji 
prima rinnovabbli (tnissil minn żjut veġetali jew xaħmijiet tal-annimali) 
li għandu jkun: 
•  ≥ 50 % (m/m) għal żjut idrawliċi 
• ≥ 45 % (m/m) għal grassijiet 
• ≥ 70 % (m/m) għal żjut tal-lupi u lubrikanti oħra li jintilfu mal-użu 
• ≥ 50 % (m/m) għal żjut 2-stroke 

 
Verifika: L-offerenti jridu jissottomettu lista tal-lubrikanti li jkunu se 
jintużaw fit-twettiq tas-servizz (il-manifattur u l-isem kummerċjali). Il-
prodotti li jkollhom Ekotikketta rilevanti tat-Tip I u li jissodisfaw il-kriterji 
elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta' provi, bħal pereżempju 
dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' test minn korp indipendenti, 
għandhom jiġu aċċettati wkoll.  Jekk le, l-offerenti jridu jipprovdu d-

Lubrikanti  
 
5. Iż-żjut lubrikanti li jintużaw fil-makkinarju matul it-twettiq tas-servizz 

iridu jkunu bijodegradabbli u ma jridux ikunu tossiċi. Għalhekk il-
lubrikanti għandu jkun fihom kontenut ta' karbonju mnissel minn materji 
prima rinnovabbli (tnissil minn żjut veġetali jew xaħmijiet tal-annimali) 
li għandu jkun: 
•  ≥ 55 % (m/m) għal żjut idrawliċi 
• ≥ 50 % (m/m) għal grassijiet 
• ≥ 75 % (m/m) għal żjut tal-lupi u lubrikanti oħra li jintilfu mal-użu 
• ≥ 55 % (m/m) għal żjut 2-stroke 

 
Verifika: L-offerenti jridu jissottomettu lista tal-lubrikanti li jkunu se 
jintużaw fit-twettiq tas-servizz (il-manifattur u l-isem kummerċjali). Il-
prodotti li jkollhom ċertifikat ta’ Ekotikketta tat-Tip I u li jissodisfaw il-
kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta' provi, bħal 
pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' test minn korp 
indipendenti, għandhom jiġu aċċettati wkoll.  Jekk le, l-offerenti jridu 
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dokumentazzjoni kollha msemmija flimkien mal-ispeċifikazzjonijiet għal 
kull prodott. 
 

jipprovdu d-dokumentazzjoni kollha msemmija flimkien mal-
ispeċifikazzjonijiet għal kull prodott. 
 

Prattiċi ta' tisqija 
 
6. Il-miżuri ta' saqi u tal-immaniġġar tal-użu tal-ilma jridu: 

• jagħmlu l-aħjar użu mill-ilma li mhux tajjeb għax-xorb (l-ilma tax-
xita, l-ilma freatiku jew l-ilma li jerġa’ jintuża) 

• jagħmlu kisja protettiva fuq il-ħamrija biex tiġi evitata l-
evaporazzjoni fiż-żoni speċifikati mill-awtorità kontraenti 

• jużaw is-sistemi ta' irrigazzjoni awtomatiċi kif speċifikati mill-
awtorità kontraenti 

• jipprovdu rapporti perjodiċi dwar il-konsum tal-ilma 
 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu dokumentazzjoni xierqa li turi li dawn 
il-kriterji ntlaħqu. 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 tal-irrigazzjoni. 
 
7. Is-sistemi tal-irrigazzjoni awtomatiċi jridu jkunu konformi mar-

rekwiżiti li ġejjin: 
• dawn iridu jkunu aġġustabbli f’termini ta’ volum ta’ ilma mqassam 

skont iż-żoni 
• irid ikollhom kronometri aġġustabbli biex ikun ipprogrammat il-

perjodu ta' tisqija 
• irid ikollhom igrometri li jkejlu l-livelli tal-umdità tal-ħamrija u 

awtomatikament jimblukkaw l-irrigazzjoni meta l-livell tal-umdità 
tal-ħamrija jkun għoli biżżejjed (pereżempju wara li tkun għamlet 
ix-xita) 

• meta l-awtorità kontraenti tqis li dan huwa xieraq, għandhom jużaw 
ilma minn sorsi rriċiklati lokalment, bħala taħlita ta' ilma tax-xita, 
ilma ta' taħt l-art u ilma maħmuġ iffiltrat 

 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu dokumentazzjoni teknika xierqa li turi 

Prattiċi ta' tisqija 
 
6. Il-miżuri ta' saqi u tal-immaniġġar tal-użu tal-ilma jridu: 

• jagħmlu l-aħjar użu mill-ilma li mhux tajjeb għax-xorb (l-ilma tax-
xita, l-ilma freatiku jew l-ilma li jerġa’ jintuża)  

• jagħmlu kisja protettiva fuq il-ħamrija biex tiġi evitata l-
evaporazzjoni fiż-żoni speċifikati mill-awtorità kontraenti 

• jużaw is-sistemi tal-irrigazzjoni awtomatiċi kif speċifikati mill-
awtorità kontraenti 

• jipprovdu rapporti perjodiċi dwar il-konsum tal-ilma 
• jipprovdu studji dwar ir-rekwiżiti tal-ilma fi żmien xahar mill-bidu 

tal-kuntratt, sabiex jiddefinixxu l-ammont ta' ilma meħtieġ għal kull 
żona ekoloġika 

• jipproponu l-arranġament ta' pjanti meta jkun meħtieġ li jitħawlu 
pjanti ġodda, skont il-ħtiġijiet tagħhom għall-ilma, sakemm dan ma 
jkunx ġie deċiż qabel 

 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu dokumentazzjoni xierqa li turi li dawn 
il-kriterji ntlaħqu. 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' irrigazzjoni. 
 
7. Is-sistemi ta' irrigazzjoni awtomatiċi jridu jkunu konformi mar-

rekwiżiti li ġejjin: 
• is-sistemi ta' irrigazzjoni jridu jkunu aġġustabbli f’termini ta’ volum 

ta’ ilma mqassam skont iż-żoni 
• irid ikollhom kronometri aġġustabbli biex ikun ipprogrammat il-

perjodu ta' tisqija 
• irid ikollhom igrometri li jkejlu l-livelli tal-umdità tal-ħamrija u 

awtomatikament jimblukkaw l-irrigazzjoni meta l-livell tal-umdità 
tal-ħamrija jkun għoli biżżejjed (pereżempju wara li tkun għamlet 
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li dawn il-kriterji ntlaħqu. L-awtorità kontraenti għandha tipprovdi l-linji 
gwida bbażati fuq il-karatteristiċi tad-disponibbiltà tar-riżorsi tal-ilma 
speċifiċi għall-klima u l-lok tas-sistema ta' irrigazzjoni. 

ix-xita). 
• meta l-awtorità kontraenti tqis li dan huwa xieraq, għandhom jużaw 

ilma minn sorsi rriċiklati lokalment, bħala taħlita ta' ilma tax-xita, 
ilma ta' taħt l-art u ilma maħmuġ iffiltrat 

 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu dokumentazzjoni teknika xierqa li turi 
li dawn il-kriterji ntlaħqu. L-awtorità kontraenti għandha tipprovdi l-linji 
gwida bbażati fuq il-karatteristiċi tad-disponibbiltà tar-riżorsi tal-ilma 
speċifiċi għall-klima u l-lok tas-sistema ta' irrigazzjoni. 
 

Immaniġġar tal-iskart 
 
8. L-iskart prodott waqt it-twettiq tas-servizzi tal-ġardinaġġ irid jinġabar 

separatament kif ġej: 
• L-iskart organiku kollu (weraq niexef, skart miż-żbir, ħaxix) irid jiġi 

kkompostjat 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 
jitqatta’ biċċiet fuq il-post jew fil-faċilitajiet tal-kumpanija u jintuża 
bħala kisja protettiva fuq il-ħamrija f’żoni miftiehma. 

• L-iskart mill-imballaġġ irid jiġi sseparat fil-frazzjonijiet ta’ skart 
urban eżistenti u mqiegħed fil-kontenituri korrispondenti disponibbli 
fit-toroq (karta, plastik, eċċ.). Madankollu, skart mill-imballaġġ ta’ 
sustanzi perikolużi, bħalma huma prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, 
iridu jintremew fiż-żgur f’punti ta’ ġbir approvati jew minn 
amministratur tal-iskart awtorizzat għal trattament ulterjuri. 

• Iż-żjut tal-magni jridu jinġabru u jiġu ttrattati minn kumpanija 
awtorizzata tal-immaniġġar tal-iskart. 

• Meta magna tal-ġardinaġġ tiżviluppa ħsara li ma tissewwiex, l-
offerent irid jindika liema hi d-destinazzjoni finali tal-magna. 

 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu dokumentazzjoni xierqa li tagħti prova 
li dawn il-kriterji jkunu ssodisfati. 
 

Immaniġġar tal-iskart 
 
8. L-iskart prodott waqt it-twettiq tas-servizzi tal-ġardinaġġ irid jinġabar 

separatament kif ġej: 
• L-iskart organiku kollu (weraq niexef, skart miż-żbir, ħaxix) irid jiġi 

kkompostjat 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 
jitqatta’ biċċiet fuq il-post jew fil-faċilitajiet tal-kumpanija u jintuża 
bħala kisja protettiva fuq il-ħamrija f’żoni miftiehma. 

• L-iskart mill-imballaġġ irid jiġi sseparat fil-frazzjonijiet ta’ skart 
urban eżistenti u mqiegħed fil-kontenituri korrispondenti disponibbli 
fit-toroq (karta, plastik, eċċ.). Madankollu, skart mill-imballaġġ ta’ 
sustanzi perikolużi, bħalma huma prodotti għall-ħarsien tal-pjanti, 
iridu jintremew fiż-żgur f’punti ta’ ġbir approvati jew minn 
amministratur tal-iskart awtorizzat għal trattament ulterjuri. 

• Iż-żjut tal-magni jridu jinġabru u jiġu ttrattati minn kumpanija 
awtorizzata tal-immaniġġar tal-iskart. 

• Meta magna tal-ġardinaġġ tiżviluppa ħsara li ma tissewwiex, l-
offerent irid jindika liema hi d-destinazzjoni finali tal-magna. 

 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu dokumentazzjoni xierqa li tagħti prova 
li dawn il-kriterji jkunu ssodisfati. 
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Rapporti perjodiċi 
 
9. Irid isir rapport fuq bażi annwali li jkun fih informazzjoni dwar il-

fjuwil li jkun ġie kkunsmat waqt l-eżekuzzjoni tas-servizz, l-ismijiet u 
l-kwantitajiet tal-fertilizzanti, il-prodotti tal-ħarsien tal-pjanti u ż-żjut 
lubrikanti użati, l-ammont ta’ skart iġġenerat frazzjoni bi frazzjoni u 
destinazzjoni b’destinazzjoni, u informazzjoni dwar l-azzjonijiet l-oħra 
kollha li jkunu ttieħdu skont kif imsemmi fil-kuntratt (miżuri biex 
jitnaqqas il-konsum tal-ilma, jitnaqqas l-imballaġġ, eċċ.). 

 
Verifika: L-awtorità kontraenti se tivverifika l-konformità matul il-perjodu 
kontraenti. 
 

Rapporti perjodiċi 
 
9. Irid isir rapport fuq bażi annwali li jkun fih informazzjoni dwar il-fjuwil 

li jkun ġie kkunsmat waqt l-eżekuzzjoni tas-servizz, l-ismijiet u l-
kwantitajiet tal-fertilizzanti, il-prodotti tal-ħarsien tal-pjanti u ż-żjut 
lubrikanti użati, l-ammont ta’ skart iġġenerat frazzjoni bi frazzjoni u 
destinazzjoni b’destinazzjoni, u informazzjoni dwar l-azzjonijiet l-oħra 
kollha li jkunu ttieħdu skont kif imsemmi fil-kuntratt (miżuri biex 
jitnaqqas il-konsum tal-ilma, jitnaqqas l-imballaġġ, eċċ.). 

 
Verifika: L-awtorità kontraenti se tivverifika l-konformità matul il-perjodu 
kontraenti. 
 

Pjanti u annimali invażivi 
 
10. Kwalunkwe pjanti jew annimali meqjusa bħala invażivi jridu jiġu 

rrappurtati immedjatament lill-awtorità kontraenti, u għandha tittieħed 
azzjoni xierqa, hekk kif miftiehem mar-rappreżentanti tal-awtorità. 

 
Verifika: L-awtorità kontraenti se tivverifika l-konformità matul il-perjodu 
kontraenti. 
 

Pjanti u annimali invażivi 
 
10. Kwalunkwe pjanti jew annimali meqjusa bħala invażivi jridu jiġu 

rrappurtati immedjatament lill-awtorità kontraenti, u għandha tittieħed 
azzjoni xierqa, hekk kif miftiehem mar-rappreżentanti tal-awtorità. 

 
Verifika: L-awtorità kontraenti se tivverifika l-konformità matul il-perjodu 
kontraenti. 
 

Immaniġġar tal-kontroll tal-pesti 
 
11. L-użu ta' prodotti kimiċi għall-ħarsien tal-pjanti għandu jitnaqqas billi 

jiġu applikati tekniki alternattivi (bħal trattamenti termali, mekkaniċi 
jew bijoloġiċi) għall-mard prinċipali tal-pjanti. 

 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu dokumentazzjoni xierqa li tagħti prova 
li dawn il-kriterji jkunu ssodisfati. 

Immaniġġar tal-kontroll tal-pesti 
 
11. L-użu ta' prodotti kimiċi għall-ħarsien tal-pjanti għandu jitnaqqas billi 

jiġu applikati tekniki alternattivi (bħal trattamenti termali, mekkaniċi 
jew bijoloġiċi) għall-mard prinċipali tal-pjanti. 

 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu dokumentazzjoni xierqa li tagħti prova 
li dawn il-kriterji jkunu ssodisfati. 
 

 Kontaminanti fiżiċi fit-tejjieba tal-ħamrija użati għall-fertilizzazzjoni 
 
12. Fil-prodott aħħari, il-kontenut ta' ħġieġ, metall u plastik (it-total ta' kull 



26 
 

kontribuzzjoni) għandu jkun anqas minn 0.5 % meta mkejjel f'termini ta' 
piż niexef. 

 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu r-rapporti ta' test rilevanti (EN 13650, 
ISO 16772 jew ekwivalenti) biex juru li l-kriterji ta' hawn fuq huma 
ssodisfati. Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta rilevanti tat-Tip I u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta' 
provi, bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' test 
minn korp indipendenti, għandhom jiġu aċċettati wkoll. 
 

 Nitroġenu fit-tejjieba tal-ħamrija użati għall-fertilizzazzjoni 
 
13. Il-konċentrazzjoni ta' nitroġenu fil-prodott ma għandux ikun iktar minn 

3 % ta' total ta' N (skont il-piż) u l-N inorganiku ma għandux ikun iktar 
minn 20 % ta' total ta' N (jew N organiku ≥ 80 %). 

 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu r-rapporti ta' test rilevanti (EN 13650, 
ISO 16772 jew ekwivalenti) biex juru li l-kriterji ta' hawn fuq huma 
ssodisfati. Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta rilevanti tat-Tip I u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta' 
provi, bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' test 
minn korp indipendenti, għandhom jiġu aċċettati wkoll. 
 

 Il-prestazzjoni tal-prodott fir-rigward ta' tejjieba tal-ħamrija użati 
għall-fertilizzazzjoni 
 
14. Il-prodotti ma għandhomx jaffettwaw ħażin il-ħruġ tal-pjanta u t-tkabbir 

sussegwenti tagħha u għandu jkun fihom mhux inqas minn 25 % 
f'materja niexfa skont il-piż u mhux anqas minn 20 % f'materja organika 
skont il-piż niexef. 

 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu r-rapporti ta' test rilevanti (EN 13650, 
ISO 16772 jew ekwivalenti) biex juru li l-kriterji ta' hawn fuq huma 
ssodisfati. Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta rilevanti tat-Tip I u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta' 
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provi, bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' test 
minn korp indipendenti, għandhom jiġu aċċettati wkoll. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Saħħa u sigurtà marbutin ma' tejjieba tal-ħamrija użati għall-
fertilizzazzjoni 
 
15. Il-prodotti ma għandhomx jaqbżu l-livelli massimi tal-patoġeni primarji 

kif ġej: 
• Salmonella: mhux preżenti f'25 g ta' prodott 
• Helminth ova: mhux preżenti f'1.5 g ta' prodott 
• E.coli: < 1000 MPN/g (MPN: most probable number - in-numru l-

aktar probabbli) 
 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu r-rapporti ta' test rilevanti (EN 13650, 
ISO 16772 jew ekwivalenti) biex juru li l-kriterji ta' hawn fuq huma 
ssodisfati. Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta rilevanti tat-Tip I u li 
jissodisfaw il-kriterji elenkati se jitqiesu konformi. Mezzi oħra xierqa ta' 
provi, bħal pereżempju dossier tekniku tal-manifattur jew rapport ta' test 
minn korp indipendenti, għandhom jiġu aċċettati wkoll. 
 

KRITERJI GĦALL-GĦOTI KRITERJI GĦALL-GĦOTI 
Pjanti ornamentali ġodda  
 
1. Jingħataw punti addizzjonali meta jintużaw pjanti ornamentali li jiġu 

prodotti b'mod organiku. 
 
Verifika: L-offerenti jridu jindikaw il-perċentwali tal-pjanti ornamentali li 
jkunu se jintużaw fit-twettiq tas-servizz u li jkunu prodotti organikament 
skont ir-Regolament (KE) Nru 834/2007. Fl-aħħar ta’ kull sena, l-offerent 
irid jipprovdi lista tal-pjanti ġodda kollha użati, prezzhom, u (fejn rilevanti) 
prova tal-oriġini organika tagħhom. 

Pjanti ornamentali ġodda  
 
1. Jingħataw punti addizzjonali meta jintużaw pjanti ornamentali li jiġu 

prodotti b'mod organiku. 
 
Verifika: L-offerenti jridu jindikaw il-perċentwali tal-pjanti ornamentali li 
jkunu se jintużaw fit-twettiq tas-servizz u li jkunu prodotti organikament 
skont ir-Regolament (KE) Nru 834/2007. Fl-aħħar ta’ kull sena, l-offerent 
irid jipprovdi lista tal-pjanti ġodda kollha użati, prezzhom, u (fejn rilevanti) 
prova tal-oriġini organika tagħhom. 
 

KLAWŻOLI TA’ PRESTAZZJONI FIL-KUNTRATT KLAWŻOLI TA’ PRESTAZZJONI FIL-KUNTRATT 
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Vetturi ta’ servizz 
 

1. Il-vetturi li jintużaw għat-twettiq tas-servizz għandhom mill-inqas 
jissodisfaw ir-rekwiżiti dwar l-emissjoni tal-egżost ta’ EURO 4 jew IV. 

 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu lista tal-vetturi li jkunu se jintużaw fit-
twettiq tas-servizz u d-dokumenti tekniċi rispettivi dwar dawn il-vetturi meta 
jissemmew livelli ta’ emissjoni. Jekk ir-rekwiżiti ma jkunux issodisfati fil-
bidu tal-kuntratt, l-awtorità kontraenti tistabbilixxi perjodu ta' żmien 
iddefinit (pereżempju sitt xhur) li fih il-kuntrattur ikun irid jadatta għall-
klawżola kuntrattwali. 

Vetturi ta’ servizz 
 
1. Il-vetturi li jintużaw għat-twettiq tas-servizz għandhom mill-inqas 

jissodisfaw ir-rekwiżiti dwar l-emissjoni tal-egżost ta’ EURO 5 jew V. 
 
Verifika: L-offerenti jridu jipprovdu lista tal-vetturi li jkunu se jintużaw fit-
twettiq tas-servizz u d-dokumenti tekniċi rispettivi dwar dawn il-vetturi meta 
jissemmew livelli ta’ emissjoni. Jekk ir-rekwiżiti ma jkunux issodisfati fil-
bidu tal-kuntratt, l-awtorità kontraenti tistabbilixxi perjodu ta' żmien 
iddefinit (pereżempju sitt xhur) li fih il-kuntrattur ikun irid jadatta għall-
klawżola kuntrattwali. 
 

Taħriġ tal-persunal 
 
2. Il-persunal tal-ġardinaġġ irid jingħata taħriġ dwar prattiċi tal-ġardinaġġ 

b'inqas impatt ambjentali u li għandhom jiġu applikati matul it-twettiq 
tas-servizz. Dan it-taħriġ għandu jinkludi suġġetti bħall-prattiki tal-
iffrankar tal-ilma u l-enerġija; it-tnaqqis fl-ammont ta' skart, l-
immaniġġar u l-ġbir selettiv tal-iskart; l-użu ta’ prodotti bbażati fuq 
materja prima rinnovabbli; l-ittrattar u l-immaniġġar tal-prodotti kimiċi 
u tal-kontenituri; użu sikur u legali ta' pestiċidi, inklużi erbiċidi, li 
jinkludi l-evitar ta' reżistenza għall-pestiċidi, eċċ. It-taħriġ 
f'applikazzjonijiet kritiċi, inkluż l-użu tal-kimiċi, għandu jsir qabel mal-
persunal ikun permess jagħmel dak it-tip ta' xogħol. 

 
Verifika:  Il-kuntrattur irid jissottometti pjan ta’ taħriġ hekk kif jingħata l-
kuntratt u, fl-aħħar tal-kuntratt, il-persunal permanenti kif ukoll dak ġdid 
għandu jingħata ċertifikat li jsemmi t-taħriġ li jkun ingħata.  
 

Taħriġ tal-persunal 
 
2. Il-persunal tal-ġardinaġġ irid jingħata taħriġ dwar prattiċi tal-ġardinaġġ 

b'inqas impatt ambjentali u li għandhom jiġu applikati matul it-twettiq 
tas-servizz. Dan it-taħriġ għandu jinkludi suġġetti bħall-prattiki tal-
iffrankar tal-ilma u l-enerġija; it-tnaqqis fl-ammont ta' skart, l-
immaniġġar u l-ġbir selettiv tal-iskart; l-użu ta’ prodotti bbażati fuq 
materja prima rinnovabbli; l-ittrattar u l-immaniġġar tal-prodotti kimiċi 
u tal-kontenituri; użu sikur u legali ta' pestiċidi, inklużi erbiċidi, li 
jinkludi l-evitar ta' reżistenza għall-pestiċidi, eċċ. It-taħriġ 
f'applikazzjonijiet kritiċi, inkluż l-użu tal-kimiċi, għandu jsir qabel mal-
persunal ikun permess jagħmel dak it-tip ta' xogħol. 

 
Verifika:  Il-kuntrattur irid jissottometti pjan ta’ taħriġ hekk kif jingħata l-
kuntratt u, fl-aħħar tal-kuntratt, il-persunal permanenti kif ukoll dak ġdid 
għandu jingħata ċertifikat li jsemmi t-taħriġ li jkun ingħata.  
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Noti ta' spjegazzjoni 
 
Taħriġ tal-persunal: Jista' jkun marbut direttament mal-kriterji ambjentali imma jkun ukoll rilevanti mill-perspettiva tas-saħħa, it-taħriġ tal-persunal għandu 
jinkludi wkoll aspetti dwar il-ħarsien tas-saħħa kontra l-istorbju, it-trab, il-manipulazzjoni tas-sustanzi kimiċi, eċċ. 
 
Pestiċidi u erbiċidi: Bl-armonizzazzjoni tal-istandards madwar l-UE, hemm dejjem aktar tħassib, fil-livell tal-UE, dwar l-użu kif ukoll ir-reżistenza dejjem 
tiżdied għall-erbiċidi u l-pestiċidi.  
 
Wieħed jista' jsib tagħrif dwar l-esponiment għal aġenti kimiċi u s-sikurezza kimika fuq: http://osha.europa.eu/mt/legislation/guidelines/guidelines-intro 
 
Listi approvati ta' sustanzi attivi huma disponibbli, mill-bażi tad-dejta dwar il-pestiċidi tal-UE, fuq: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm 
 
Perċentwal ta’ pjanti ornamentali prodotti organikament: L-awtorità kontraenti se jkollha tispeċifika kif se jkun iġġudikat il-perċentwal; jekk hux skont l-
għadd jew skont l-ammont ta’ € minfuq. 
 
Pjanti u annimali invażivi: It-tħassib qiegħed dejjem jiżdied fir-rigward ta' pjanti u annimali aljeni4. L-eradikazzjoni ta' pjanti u annimali invażivi 
normalment tkun parti minn kuntratt separat, hekk kif dan mhuwiex xogħol ta' rutina. Fil-kuntest tal-kuntratt xieraq, jista' jiġi żgurat il-livell adattat ta' rimi. 
Deskrizzjoni tad-diversi modi ta' eradikazzjoni (armonizzazzjoni ta' standards) tinsab disponibbli fuq il-websajt tal-UK Government Business Link5. 
 
Ekotiketti tat-Tip I jew ISO 14024: L-Ekotikketti tat-Tip I jew ISO 14024 huma dawk fejn il-kriterji li fuqhom ikunu bbażati jiġu stabbiliti minn korp 
indipendenti u li jiġu mmonitorjati minn proċess ta’ ċertifikazzjoni u awditjar. Konsegwentement dawn huma sors ta’ informazzjoni trasparenti u affidabbli 
ħafna kif ukoll indipendenti. Dawn it-tikketti jridu jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:  

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

organizzazzjonijiet ambjentali  
• Ikunu aċċessibli għall-partijiet interessati kollha 

 

                                                 
4 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm  
5 http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES  

http://osha.europa.eu/mt/legislation/guidelines/guidelines-intro
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES
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Fl-akkwist pubbliku, l-akkwirenti jistgħu jesiġu li l-kriterji li jsostnu ekotikketta partikolari jridu jiġu ssodisfati, u li l-ekotikketta tista’ tintuża bħala waħda 
mill-forom ta’ prova ta’ konformità. Madankollu ma jistgħux jesiġu li prodott ikollu ekotikketta. Barra minn hekk, l-akkwirenti jistgħu jużaw biss il-kriterji 
tal-ekotikketta li jirreferu għall-karatteristiċi tal-prodott jew tas-servizz innifsu jew tal-proċessi tal-produzzjoni, u mhux dawk relatati mal-immaniġġar 
ġenerali tal-kumpanija. 
 
Vetturi tal-ġardinaġġ: Ir-rekwiżiti dwar l-emissjonijiet għall-Euro 5 jew V fil-Kriterji Komprensivi jfissru li l-vetturi tal-ġardinaġġ tipikament se jkunu tas-
sena 2000-2001 jew aktar tard jew se jkunu ġew immodifikati biex jissodisfaw ir-rekwiżiti dwar l-emissjoni. Ir-rekwiżiti tal-APE għall-vannijiet huma 
mniżżla fil-kriterji tal-UE għall-APE għat-Trasport. 
 
Uniformijiet tal-persunal: Ir-rekwiżiti għall-uniformijiet tal-persunal huma mniżżla fil-kriterji tal-UE għall-APE għat-Tessuti. 
 
Prova ta' konformità: Meta l-verifika għall-kriterji tiddikjara li jistgħu jintużaw mezzi oħra ta’ provi xierqa, dawn jistgħu jinkludu dossier tekniku mingħand 
il-manifattur, rapport ta’ test minn korp rikonoxxut, jew evidenza oħra rilevanti. L-awtorità kontraenti jkollha tivverifika hi stess, każ b’każ, u minn 
perspettiva teknika/legali, jekk il-prova sottomessa tistax titqies xierqa 
 
Verifika: Sabiex tkun ippruvata l-konformità mal-kriterji fir-rigward tat-tejjieba tal-ħamrija, l-offerenti jistgħu jużaw ekotiketta rilevanti tal-UE jew mezzi 
oħra xierqa bħal testijiet tal-laboratorji. Fir-rigward tal-pjanti ornamentali, il-logo għall-prodotti organiċi jew provi xierqa oħra ta' konformità mal-istandards 
organiċi se jkunu aċċettabbli. Fir-rigward tal-kontenituri tal-pjanti, se jkunu aċċettati l-Blue Angel jew dikjarazzjoni mill-fornitur jew mill-maniġer tal-mixtla. 
Fir-rigward tas-sistemi tal-irrigazzjoni, l-offerenti jistgħu jirreferu għad-dokumenti tekniċi tat-tagħmir. Fir-rigward tal-magni tal-ġardinaġġ, minħabba li 
jinkludu kriterji dwar il-proċess ta' produzzjoni u dwar il-livelli ta' emissjonijiet, kemm id-dikjarazzjoni mill-manifattur kemm dik tad-dossier tekniku tal-
magni jeħtieġu jkunu ppreżentati bħala dokumentazzjoni ta' akkreditazzjoni. Fir-rigward ta' żjut lubrikanti, l-ekotikketti differenti se jitqiesu bħala prova ta' 
konformità. Jekk il-prodott ma jkunx iċċertifikat, l-offerent se jkollu jipprovdi d-dokument tas-sikurezza tal-prodott jew tat-testijiet tal-laboratorju jekk id-
dokumenti tas-sigurtà ma jkunux iddettaljati biżżejjed b'mod li jkunu konformi.  
 
Għas-servizzi tal-ġardinaġġ, fir-rigward tal-prodotti użati, tista' ssir referenza għad-dokumentazzjoni ta' hawn fuq. Peress li bosta rekwiżiti se jkunu stabbiliti 
bħala klawżoli tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt, se jkun essenzjali li meta jingħata l-kuntratt, l-eżekuzzjoni tiegħu tiġi ġestita, sorveljata u kkontrolata kif xieraq. 
 
 
Kunsiderazzjonijiet ta' spejjeż 
 
It-twettiq ta' xogħlijiet marbuta mal-ġardinaġġ skont il-kriterji ambjentali jista' jwassal biex l-amministrazzjonijiet pubbliċi jiffrankaw il-flus. Speċjalment l-
użu ta' speċijiet nativi li huma adattati sew għall-kundizzjonijiet lokali jista', pereżempju, inaqqas b'mod sinifikanti l-ispejjeż għas-saqi u l-kontroll tal-pesti. L-
użu ta' sistemi tal-irrigazzjoni effiċjenti u użu razzjonali tal-kompost, ta' tejjieba tal-ħamrija u ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti huma eżempji ċari ta' kif l-
ispejjeż jistgħu jitnaqqsu. 
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Madankollu ma hemm disponibbli l-ebda dejta speċifika dwar il-prezzijiet differenti tal-prodotti tal-ġardinaġġ jew makkinarju li jħallu inqas impatt fuq l-
ambjent. Xi drabi, jista' jkun hemm spejjeż addizzjonali minħabba prezzijiet ogħla tal-prodotti użati fil-ġardinaġġ li jħallu inqas impatt fuq l-ambjent 
(pereżempju pjanti organiċi, kontenituri bijodegradabbli, tejjieba tal-ħamrija ċċertifikati b'ekotikketta). Jista' jkun li metodi alternattivi ta' ħarsien ta' pjanti 
jkunu jiswew aktar (pereżempju kontroll bijoloġiku u mekkaniku tal-pesti). 
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