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Kriterji tal-akkwist pubbliku ekoloġiku tal-UE għall-prodotti u s-servizzi tat-tessuti 
 

1. INTRODUZZJONI 

Il-kriterji tal-akkwist pubbliku ekoloġiku (APE) tal-UE huma mfassla sabiex jagħmluha aktar faċli għall-awtoritajiet pubbliċi sabiex jixtru 
oġġetti, servizzi u xogħlijiet b'impatti ambjentali mnaqqsa. L-użu tal-kriterji huwa fuq bażi volontarja. Il-kriterji huma fformulati b’tali mod li, 
jekk ikun meqjus xieraq mill-istess awtorità, jistgħu jiġu integrati fid-dokumenti tas-sejħa għall-offerti tal-awtorità individwali b'editjar minimu. 
Dan id-dokument jelenka l-kriterji tal-APE tal-UE żviluppati għall-grupp ta’ prodotti "tat-tessuti", li jkopru l-provvista tal-prodotti u s-servizzi 
tat-tessuti. Ir-rapport tekniku mehmuż jipprovdi raġunijiet sħaħ li jappoġġaw l-għażla ta’ dawn il-kriterji u r-referenzi għal aktar informazzjoni. 
Il-kriterji huma maqsumin fi kriterji tal-għażla, speċifikazzjonijiet tekniċi, kriterji tal-għoti u klawżoli ta’ prestazzjoni tal-kuntratt. Għal kull 
qasam ta’ kriterji huma ppreżentati żewġ settijiet ta’ kriterji: 

• il-Kriterji ewlenin huma mfassla sabiex jippermettu l-applikazzjoni faċli tal-APE, fejn jiffokaw fuq il-qasam/l-oqsma ewlieni/ewlenin ta’ 
prestazzjoni ambjentali ta’ prodott u huma maħsuba biex iżommu għal minimu l-kostijiet amministrattivi tal-kumpaniji; 

• il-Kriterji komprensivi jqisu aktar aspetti jew livelli ogħla ta’ prestazzjoni ambjentali, għall-użu minn awtoritajiet li jixtiequ jmorru lil 
hinn fl-appoġġ tagħhom tal-għanijiet ambjentali u ta’ innovazzjoni. 

Il-formulazzjoni “l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi” hija mdaħħla jekk il-kriterji huma identiċi għaż-żewġ livelli ta’ ambizzjoni.   
 
Il-kriterji huma, sa fejn hu possibbli, maħsuba sabiex jiġu vverifikati skont metodi standardizzati Ewropej jew internazzjonalment u/jew permezz 
ta’ rotot ta’ verifika komunement disponibbli.    
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1.1 Definizzjoni u ambitu għall-prodotti tat-tessuti 

Il-kriterji għall-prodotti tat-tessuti jħaddnu l-prodotti li ġejjin, li jinkludu prodotti lesti kif ukoll prodotti u aċċessorji intermedji: 

• Ħwejjeġ u aċċessorji tat-tessuti: uniformijiet, ilbies tax-xogħol, tagħmir ta’ protezzjoni personali (PPE)1 u aċċessorji li jikkonsistu f’mill-
inqas 80 % tal-piż ta’ fibri tat-tessuti f’forma minsuġa, mhux minsuġa jew maħduma bil-labar. 

• Tessuti għal ġewwa: il-prodotti tat-tessuti għall-użu fuq ġewwa li jikkonsistu f’mill-inqas 80 % tal-piż ta’ fibri tat-tessuti f’forma 
minsuġa, mhux minsuġa jew maħduma bil-labar. Dawn jinkludu bjankerija tas-sodda, xugamani, bjankerija tal-mejda u purtieri. 

• Fibri tat-tessuti, ħajt, drapp u pannelli maħduma bil-labar: prodotti intermedji maħsuba għall-użu fil-ħwejjeġ tal-ilbies u fl-aċċessorji tat-
tessuti kif ukoll fit-tessuti għal ġewwa, inklużi drapp għat-tappizzerija u kisi għall-mili tal-imtieraħ qabel l-applikazzjoni tar-rinforz u tat-
trattamenti marbuta mal-prodott lest. 

• Elementi mhux ta’ fibra: prodotti intermedji li għandhom jiġu inkorporati fil-ħwejjeġ tal-ilbies u fl-aċċessorji tat-tessuti, kif ukoll fit-
tessuti għal ġewwa. Dawn jinkludu żippijiet, buttuni u aċċessorji oħrajn, kif ukoll membrani, kisjiet u laminati li jifformaw parti mill-
istruttura tal-ħwejjeġ jew tat-tessuti għal ġewwa u li jista’ jkollhom ukoll għan funzjonali. 

Għall-għanijiet ta’ dawn il-kriterji, fibri tat-tessuti jinkludu fibri naturali, fibri sintetiċi u fibri taċ-ċelluloża magħmulin mill-bniedem. L-ambitu 
tal-fibri tat-tessuti li għalihom huma pprovduti l-kriterji tal-APE huwa kif ġej: 

• fibri naturali: qoton u fibri naturali oħra ta’ żerriegħa taċ-ċelluloża, suf u fibri oħra tal-keratin; 

• fibri sintetiċi: poliammid u poliester; 

• fibri taċ-ċelluloża magħmulin mill-bniedem: lijoċell, modal u visk. 
 

1.2 Definizzjoni u ambitu għas-servizzi tat-tessuti 

Is-servizzi tat-tessuti huma inklużi fi ħdan l-ambitu peress li jistgħu joffru benefiċċji tal-kostijiet taċ-ċiklu tal-ħajja ambjentali meta mqabbla 
max-xiri dirett. Tali servizzi jinkludu, bħala ambitu bażiku, il-ħasil tal-ħwejjeġ, il-manutenzjoni u s-servizzi ta’ teħid lura għal prodotti tat-tessuti 
                                                        
1 Ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni għal PPE li huma stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-UE u/jew nazzjonali jieħdu preċedenza fuq kwalunkwe rekwiżit ta’ prestazzjoni tal-APE. 
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li jistgħu jkunu tal-awtorità kontraenti jew ipprovduti bħala parti minn arranġament ta’ kiri. L-elementi potenzjali differenti ta’ servizz tat-tessuti 
li għalih il-kriterji ambjentali huma pprovduti huma ddefiniti kif ġej: 

• Ħasil tal-ħwejjeġ: il-ġbir, it-tindif (bl-użu ta’ proċess li juża l-ilma jew le) u r-ritorn ta’ tessuti skont standards speċifiċi ta’ ndafa u iġjene. 

• Manutenzjoni: il-manutenzjoni u t-tiswija ta’ prodotti tat-tessuti sabiex tiġi estiża l-ħajja utli tagħhom. Dan jinkludi s-sostituzzjoni ta’ 
aċċessorji u ta’ partijiet, is-sostituzzjoni tal-pannell tad-drapp u t-trattament mill-ġdid/il-protezzjoni mill-ġdid tal-kisjiet funzjonali. 

• Teħid lura: il-ġbir u s-separazzjoni tal-prodotti tat-tessuti sabiex ikunu jistgħu jerġgħu jintużaw mill-ġdid u/jew jiġu riċiklati. L-awtorità 
kontraenti tirrinunzja s-sjieda ta’ kwalunkwe prodott tat-tessut fil-mument tal-ġbir tiegħu. 

 

1.3 Nota ġenerali dwar il-verifika 

Għal għadd ta’ kriterji, il-mezz ta’ verifika propost huwa l-forniment ta’ rapporti tat-testijiet. Għal kull wieħed mill-kriterji, huma indikati l-
metodi rilevanti tal-ittestjar. Hija r-responsabbiltà tal-awtorità pubblika biex tiddeċiedi f’liema stadju għandhom jiġu pprovduti tali riżultati tat-
testijiet. B’mod ġenerali, ma jidhirx neċessarju li l-offerenti kollha jintalbu jipprovdu riżultati tat-testijiet mill-bidu nett. Biex jitnaqqas il-piż 
minn fuq l-offerenti u l-awtoritajiet pubbliċi, awtodikjarazzjoni tista’ titqies bħala suffiċjenti meta jiġu sottomessi offerti. Barra minn hekk, 
hemm għażliet differenti għal jekk u meta jistgħu jkunu meħtieġa dawn it-testijiet: 

a) Fl-istadju tal-offerti: 
Għal kuntratti ta’ forniment ta’ darba, l-offerent bl-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża 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, imbagħad: 

(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-mezz ta’ verifika jikkonċerna kriterju tal-għoti l-punti addizzjonali mogħtija jitneħħew u l-klassifikazzjoni tal-offerta tiġi 
kkalkolata mill-ġdid bil-konsegwenzi kollha li jirriżultaw. 

Ir-rapport tat-test jivverifika li kampjun tat-tessuti jkun ġie ttestjat għal ċerti rekwiżiti, mhux it-tessuti fil-fatt ipprovduti taħt il-kuntratt. 
Għall-kuntratti qafas is-sitwazzjoni tista’ tkun differenti. Dan ix-xenarju huwa kopert f’aktar dettall fil-punt b).  
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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 jekk ikun hemm xi 
dubju ta’ dikjarazzjonijiet foloz. Dan huwa partikolarment importanti għall-kuntratti qafas, li jistgħu ma jistipulawx ordni inizjali ta’ 
tessuti. 

Fil-kuntratt huwa rakkommandat li jiġu inklużi klawżoli ta’ prestazzjoni espliċiti. Dawn għandhom jistipulaw li l-awtorità kontraenti hija 
intitolata li twettaq testijiet ta’ verifika b’mod każwali fi kwalunkwe ħin matul it-terminu tal-kuntratt. Fil-każ li r-riżultati ta’ dawn it-
testijiet juru li t-tessuti kkonsenjati ma jissodisfawx il-kriterji, l-awtorità kontraenti mbagħad hija intitolata li tapplika penali b’mod 
proporzjonat skont in-nuqqas u tista’ tagħżel li ttemm il-kuntratt. Xi awtoritajiet pubbliċi jinkludu kundizzjonijiet li jistipulaw li jekk, 
wara t-testijiet, il-prodott ikun jissodisfa r-rekwiżiti tagħhom, il-kostijiet tal-ittestjar iridu jitħallsu mill-awtorità pubblika; iżda jekk ir-
rekwiżiti ma jiġux issodisfati, il-kostijiet iridu jitħallsu mill-fornitur. 
Għal ftehimiet qafas, il-punt li fih tintalab il-prova jiddependi fuq l-istruttura speċifika tal-kuntratt: 

(i) Għal ftehimiet qafas b’operatur wieħed fejn il-prodotti tat-tessuti individwali li għandhom jiġu kkonsenjati huma speċifikati meta 
jingħata l-ftehim qafas, u l-għadd ta’ unitajiet jiġi determinat aktar tard, japplikaw l-istess kunsiderazzjonijiet bħall-kuntratti ta’ 
forniment ta’ darba deskritti hawn fuq. 

(ii) Għal ftehimiet qafas li jagħżlu minn qabel għadd ta’ fornituri potenzjali u mbagħad jagħmlu kompetizzjonijiet fost l-offerenti 
magħżulin minn qabel, jista’ jkun li l-fornituri magħżulin minn qabel ikollhom juru biss f’dan l-istadju tal-preselezzjoni l-kapaċità 
tagħhom li jikkonsenjaw prodotti tat-tessuti li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi ta’ prestazzjoni tal-ftehim qafas. Għal kuntratti (jew 
ordnijiet) “call-down” konsegwenti li jingħataw wara l-kompetizzjoni fost il-fornituri magħżula minn qabel, japplikaw l-istess 
kunsiderazzjonijiet bħal fil-punti (a) u (b) ta’ hawn fuq, jekk għandhom jiġu ppruvati rekwiżiti addizzjonali skont il-
kompetizzjoni. Jekk il-kompetizzjoni hija biss dwar il-prezz, jenħtieġ li għalhekk titqies verifika fl-istadju tal-eżekuzzjoni tal-
kuntratt. 

Huwa importanti wkoll li tiġi enfasizzata l-għażla għall-offerenti li jipprovdu verifika bbażata fuq il-prodotti tat-tessuti li jkollhom l-
Ekotikketta tal-UE jew ekotikketta tat-Tip I oħra rilevanti (skont l-ISO 14024) li jissodisfaw l-istess rekwiżiti speċifikati. Tali tessuti 
jenħtieġ li jitqiesu wkoll li jikkonformaw mal-kriterji rilevanti, u l-verifika tintalab wara l-istess approċċ kif ġie stabbilit għar-riżultati tat-
testijiet. 

Jekk jogħġbok innota wkoll li, skont l-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2014/24/UE l-awtoritajiet kontraenti għandhom jaċċettaw mezzi 
xierqa oħra ta’ prova. Dan jista’ jinkludi dossier tekniku mill-manifattur jekk l-operatur ekonomiku kkonċernat ma kellu l-ebda aċċess 
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għar-rapporti tat-testijiet, jew l-ebda possibbiltà li jakkwistahom fil-limiti ta’ żmien rilevanti. Dan huwa bil-kundizzjoni li n-nuqqas ta’ 
aċċess ma kienx attribwibbli għall-operatur ekonomiku kkonċernat u li l-operatur ekonomiku kkonċernat b’hekk jagħti prova li x-
xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi pprovduti minnu jissodisfaw ir-rekwiżiti jew il-kriterji stabbiliti fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-
kriterji tal-għoti jew il-kundizzjonijiet ta’ prestazzjoni tal-kuntratt. Fil-każ li ssir referenza għal rapport taċ-ċertifikat/tat-test imħejji minn 
korp speċifiku għall-valutazzjoni tal-konformità, għall-eżekuzzjoni tat-testijiet l-awtoritajiet kontraenti għandhom jaċċettaw ukoll ir-
rapporti taċ-ċertifikati/tat-testijiet maħruġa minn korpi tal-valutazzjoni ekwivalenti oħrajn. 
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2. IMPATTI AMBJENTALI EWLENIN 

Il-kriterji għat-tessuti jiffukaw fuq l-aktar impatti ambjentali sinifikanti matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti, li għal prodotti tat-tessuti 
nqasmu f’ħames kategoriji distinti: 

• akkwist tal-fibra; 
• restrizzjonijiet kimiċi; 
• durabbiltà u estensjoni tat-tul tal-ħajja; 
• konservazzjoni tal-enerġija matul l-użu; 
• disinn għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ. 

Id-diversità tal-fibri tat-tessuti li jistgħu jintużaw, kif ukoll il-ħafna tipi differenti ta’ prodotti tat-tessuti u applikazzjonijiet tal-użu 
aħħari, u firxa wiesgħa ta’ impatti ambjentali assoċjati, ifissru li matul iċ-ċiklu tal-ħajja jenħtieġ li jiġu indirizzati għadd ta’ punti. L-
analiżi taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti tat-tessuti tissuġġerixxi li hemm bżonn ta’ titjib f’dawn il-punti sensittivi li ġejjin minħabba li 
għandhom impatt ambjentali sinifikanti: 

• Il-produzzjoni tal-qoton: l-ekotossiċità assoċjata mal-produzzjoni u l-użu ta’ fertilizzanti u pestiċidi hija l-kontributur ewlieni 
kemm għall-konsum tal-enerġija kif ukoll għall-ekotossiċità. L-impatt fuq ir-riżorsi tal-użu tal-ilma għall-irrigazzjoni huwa 
wkoll enfasizzat bħala sinifikanti. 

• Il-produzzjoni tas-suf: il-ħasil (tagħrik) tas-suf jista’ jerħi xaħam, suint u ektoparasitiċidi fl-ilma mormi, b’ekotossiċità 
assoċjata, kif ukoll jeħtieġ użu sinifikanti tal-enerġija tal-proċess. 

• Il-produzzjoni tal-fibra sintetika: l-impatti fuq il-bidla fil-klima u l-ekotossiċità tal-enerġija u l-materja prima użati biex jiġu 
mmanifatturati l-fibri huma għoljin. In-najlon (poliammid) huwa l-aktar fibra li teħtieġ enerġija fil-fażi tal-produzzjoni u 
teknikament l-aktar diffiċli biex tiġi rriċiklata. 

• Il-produzzjoni ta’ fibri taċ-ċelluloża magħmula mill-bniedem: l-impatti fuq il-bidla fil-klima u l-ekotossiċità tal-użu tal-
enerġija biex jiġu mmanifatturati dawn il-fibri huma għoljin. Din it-tip ta’ fibra tinkiseb primarjament mill-injam u l-impatti 
ambjentali assoċjati mal-prattiki tal-forestrija mhux sostenibbli u l-qtugħ tas-siġar għall-injam illegali huma potenzjalment 
sinifikanti. 

• L-enerġija tal-proċess u l-ekotossiċità assoċjati mal-għażil, l-insiġ, il-kolorazzjoni, l-istampar u l-istadji tat-tlestija tal-
produzzjoni: id-diversi stadji tal-produzzjoni fil-katina tal-provvista għall-prodotti tat-tessuti huma assoċjati mal-użu ta’ 
sustanzi kimiċi fil-produzzjoni u l-konsum tal-enerġija fil-proċessi. Is-sustanzi kimiċi tal-produzzjoni u r-residwi li joħorġu 
jistgħu jniġġsu l-arja u l-ilma mormi. 
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• L-enerġija u l-ekotossiċità assoċjati mal-fażi tal-użu tal-prodotti tat-tessuti: dawn l-impatti huma marbutin primarjament mal-
enerġija u d-deterġenti tal-ħasil, u jistgħu jkunu influwenzati mill-għażla tal-fibra u taħlitiet. Studji komparattivi fuq il-ħasil u 
t-tnixxif industrijali u domestiku jissuġġerixxu li l-postijiet industrijali fejn jinħaslu l-ħwejjeġ għandhom tendenza li jkunu 
aktar effiċjenti mill-ħasil/tnixxif domestiku u għalhekk għandhom il-potenzjal li jnaqqsu l-impatti tal-fażi tal-użu. 

• It-tossiċità umana assoċjata mal-produzzjoni u s-sustanzi kimiċi funzjonali: is-sustanzi kimiċi użati fil-proċessi tal-
produzzjoni jistgħu jkunu wkoll ta’ periklu għas-saħħa tal-bniedem, għall-ħaddiema fis-siti tal-produzzjoni jew għall-utent 
aħħari li jista' jiġi espost għalihom jekk is-sustanzi kimiċi jibqgħu fuq il-prodott lest. 

Hemm ukoll benefiċċji ambjentali potenzjali sinifikanti mill-estensjoni tal-ħajja tal-prodott u aktar sistemi ċirkolari ta’ użu tar-riżorsi 
assoċjati mal-fażi tar-rimi (fi tmiem il-ħajja). Il-benefiċċji ambjentali jistgħu jiġu allokati bħala riżultat ta’ durabbiltà, użu mill-ġdid, 
riċiklaġġ u attivitajiet ta’ rkupru tal-enerġija. 

Aspetti ambjentali ewlenin  Approċċ APE 

• L-effetti perikolużi fuq l-ambjent akkwatiku 
minħabba l-użu ta’ fertilizzanti u pestiċidi 
perikolużi matul il-kultivazzjoni ta’ fibri naturali. 

• L-effetti perikolużi fuq l-ambjent akkwatiku 
minħabba sustanzi użati matul l-ipproċessar ta’ 
prodotti tat-tessuti intermedji u lesti. 

• L-użu ta’ riżorsi bijotiċi u abijotiċi mill-forestrija, 
żejt mhux maħdum u gass naturali sabiex jiġu 
mmanifatturati fertilizzanti u fibri. 

• L-emissjonijiet tal-gass serra, l-aċidifikazzjoni u l-
ismogg li jirriżultaw mill-produzzjoni u l-użu tal-
elettriku u tal-gass naturali użati għall-manifattura 
ta’ fibri sintetiċi u għall-ħasil, it-tnixxif u l-
mogħdija tat-tessuti. 

• Il-ħsara bikrija fil-prodott li tista’ tirriżulta fil-ħela 
konsegwenti ta’ riżorsi bijotiċi u abijotiċi, u r-rimi 
f’miżbla jew il-ħruq tagħhom b’potenzjal ta’ 
emissjonijiet perikolużi fl-arja u fl-ilma. 

 • Ix-xiri ta’ tessuti magħmulin minn fibri li jiġu prodotti bl-
użu ta’ anqas fertilizzanti, pestiċidi perikolużi u sustanzi 
kimiċi tal-produzzjoni. 

• Ix-xiri ta’ tessuti li jkun fihom materjali u fibri rriċiklati. 
• Ix-xiri ta’ tessuti li għall-produzzjoni tagħhom jintużaw 

inqas sustanzi li jkunu ta’ ħsara u perikolużi għall-ambjent. 
• Ix-xiri ta’ tessuti li jeħtieġu anqas enerġija għat-tnixxif u l-

mogħdija. 
• Ix-xiri ta’ drapp li ma jerħix il-kulur u li ma jinxtorobx 

waqt l-użu, magħmul sabiex ikun aktar durabbli fl-użu u li 
għandu kisjiet funzjonali li jdumu aktar. 

• Kuntratt ta’ servizzi li jnaqqsu l-enerġija użata għall-ħasil, 
it-tnixxif u l-mogħdija tat-tessuti. 

• Kuntratt ta’ servizzi għall-manutenzjoni tat-tessuti sabiex 
tiġi estiża l-ħajja tagħhom. 

• Kuntratt ta’ servizzi li jimmassimizzaw il-potenzjal għall-
użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ ta’ tessuti fl-aħħar tal-ħajja ta’ 
servizz tagħhom. 
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Jekk jogħġbok innota li l-ordni tal-aspetti ambjentali mhux neċessarjament jirriflettu l-importanza tagħhom. 
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3. KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAT-TESSUTI 

3.1 Akkwist ta’ prodotti tat-tessuti 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SUĠĠETT 

Ix-xiri ta’ prodotti tat-tessuti b’impatt ambjentali mnaqqas 

3.1.1 Kriterji tal-għażla 

KRITERJI TAL-GĦAŻLA 
 SC1. Fornituri ta’ prodotti tat-tessuti 

L-offerenti għandhom ikunu kapaċi juru r-riżorsi, l-għarfien espert, il-
proċeduri dokumentati u s-sistemi ta’ ġestjoni li għandhom fis-seħħ 
sabiex jindirizzaw l-aspetti li ġejjin tal-prodott u l-katina tal-provvista 
tiegħu2: 

• L-oriġini tal-fibra tat-tessuti: sistemi li jippermettu t-
traċċabbiltà tas-sors, il-kontenut u s-sistemi tal-produzzjoni ta’ 
fibri naturali u dawk magħmulin mill-bniedem li għalihom se 
japplikaw il-kriterji ambjentali. Dan jinkludi rekords ta’ 
tranżazzjoni li jippermettu l-verifika u t-traċċabbiltà mill-oriġini 
tal-materja prima jew tal-materja bażika sal-manifattura u l-
ipproċessar ta’ ħajt u ta’ tessuti greige3. Dan jista’ jinkludi l-użu 

                                                        
2 Il-possibbiltà espliċita li teżiġi kapaċitajiet ta’ ġestjoni tal-katina tal-provvista ġiet introdotta permezz tal-Parti II (d) tal-Anness XII tad-Direttiva 2014/24/UE dwar l-
Akkwist Pubbliku. 
3 Il-greige huwa drapp tessili mhux ibbliċjat, mhux miżbugħ u mhux lest li jista’ jinxtara bħala komodità. 
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ta’ ċertifikazzjonijiet minn partijiet terzi tal-oriġini u t-
traċċabbiltà. 

• Ġestjoni tas-sustanzi kimiċi: l-implimentazzjoni ta’ lista ta’ 
sustanzi kimiċi ristretti, inkluż il-komunikazzjoni tal-lista lil siti 
tal-kolorazzjoni, l-istampar u t-tlestija u l-monitoraġġ tal-
konformità tas-siti tal-produzzjoni (kif rilevanti għall-
kriterji P3. 2) u monitoraġġ tal-konformità tal-prodotti lesti (kif 
rilevanti għall-kriterji P3. 1), inkluż l-ittestjar fil-laboratorju. L-
użu ta’ awdituri għal żjarat fuq il-post, ta’ skemi ta’ konformità 
tat-tessuti u ta’ laboratorji għall-ittestjar tal-prodotti li huma 
akkreditati skont standards internazzjonali (eż. ISO 17025, ISO 
17065, ISO 19011 jew ekwivalenti) ukoll se jkun meħtieġ. 

 
Verifika: 
L-offerenti jeħtieġ li jiddeskrivu s-sistemi u l-kapaċitajiet li għandhom 
stabbiliti sabiex jimmonitorjaw u jivverifikaw l-oriġini tal-fibra tat-
tessuti u l-ġestjoni tas-sustanzi kimiċi. Barra minn hekk, dawn 
għandhom jiddeskrivu s-sistemi tad-dokumentazzjoni, tal-awditjar u 
tal-analiżi użati sabiex tiġi mmonitorjata l-konformità tal-fornituri u 
tal-prodott lest. 

Ir-riżorsi u l-għarfien espert li se jintużaw sabiex tiġi ġestita l-
konformità jeħtieġ li jiġu kkonfermati. Jeħtieġ li jiġu pprovduti eżempji 
rilevanti minn kuntratti preċedenti għall-provvista ta’ prodotti tat-
tessuti li juru kif dawn iż-żewġ aspetti ġew ġestiti u vverifikati. 
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Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

3.1.2 Fibri tat-tessuti 
 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
TS1. Fibri tal-qoton 
Minimu ta’ 20 % tal-kontenut ta’ prodotti tal-qoton użat sabiex 
jissodisfa l-kuntratt jeħtieġ li jkun jew: 

1. Organiku: imkabbar skont ir-rekwiżiti stabbiliti fir-
Regolament (KE) Nru 834/2007,4 il-Programm Organiku 
Nazzjonali (NOP) tal-Istati Uniti jew obbligi legali ekwivalenti 
stabbiliti mis-sħab kummerċjali tal-UE; jew 

2. Ġestjoni Integrata tal-Organiżmi ta’ Ħsara (IPM): imkabbar 
skont il-prinċipji tal-IPM kif iddefiniti mill-programm tal-IPM 
tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet 
Uniti (FAO)5, jew id-Direttiva tal-UE 2009/128/KE6 

Jekk l-awtorità kontraenti tixtieq li tappoġġa aktar tkabbir tas-suq tal-
qoton organiku u/jew tidentifika nuqqas fil-provvista tal-qoton 

TS1. Fibri tal-qoton 
Minimu ta’ 60 % tal-kontenut ta’ prodotti tal-qoton użat sabiex 
jissodisfa l-kuntratt jeħtieġ li jkun jew: 

1. Organiku: imkabbar skont ir-rekwiżiti stabbiliti fir-
Regolament (KE) Nru 834/20074, il-Programm Organiku 
Nazzjonali tal-Istati Uniti (NOP) jew obbligi legali ekwivalenti 
stabbiliti mis-sħab kummerċjali tal-UE jew 

2. Ġestjoni Integrata tal-Organiżmi ta’ Ħsara (IPM): Imkabbar 
skont il-prinċipji kif iddefiniti mill-programm tal-IPM tal-
Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti 
(FAO)5 jew id-Direttiva tal-UE 2009/128/KE6, jew 

Jekk l-awtorità kontraenti tixtieq tappoġġa aktar tkabbir tas-suq tal-
qoton organiku u/jew tidentifika nuqqas fil-provvista tal-qoton organiku 

                                                        
4 ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u li jħassar ir-
Regolament (KEE) Nru 2092/91 (ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1). 
5Aktar dwar l-IPM, l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO), http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/more-
ipm/en/. 
6 Ara l-Anness I tad-Direttiva 2009/128/KE tal-21 ta’ Ottubru 2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu 
sostenibbli tal-pestiċidi. 
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organiku ċċertifikat, il-qoton organiku mhux iċċertifikat jew 
tranżitorju7 jista’ jkun permess (ara n-nota ta’ spjegazzjoni “Appoġġ 
tas-suq għal qoton organiku” hawn taħt). 

Jekk l-awtorità kontraenti tixtieq tappoġġa t-tikkettar organiku għall-
prodotti użati jeħtieġ li l-qoton organiku użat sabiex jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti ma jkunx imħallat ma’ qoton ġenetikament immodifikat. 
Jistgħu jintalbu provi jekk sorsi oħrajn ta’ qoton użat fil-prodott(i) 
jinkisbu minn pajjiżi fejn il-qoton ġenetikament modifikat huwa 
approvat għall-użu8. 

 

Verifika: 
L-oriġini tal-qoton u l-kontenut tal-prodotti se jiġu vverifikati mal-
konsenja permezz ta’ skema ta’ ċertifikazzjoni ta’ parti terza għall-IPM 
jew għall-produzzjoni tal-qoton organiku flimkien ma’ rekords ta’ 
tranżazzjoni ddokumentati li jippermettu li l-kontenut tal-qoton ta’ 
oġġetti individwali jew lottijiet ta’ prodotti jiġi vverifikat u ntraċċat 

ċċertifikat, il-qoton organiku mhux iċċertifikat jew tranżitorju7 jista’ 
jkun permess (ara n-nota ta’ spjegazzjoni “Appoġġ tas-suq għal qoton 
organiku” hawn taħt). 

Jekk l-awtorità kontraenti tixtieq tappoġġa t-tikkettar organiku għall-
prodotti użati jeħtieġ li l-qoton organiku użat sabiex jiġu ssodisfati r-
rekwiżiti ma jkunx imħallat ma’ qoton ġenetikament immodifikat. 
Jistgħu jintalbu provi jekk sorsi oħrajn ta’ qoton użati fil-prodott(i) 
huma miksubin minn pajjiżi fejn il-qoton ġenetikament immodifikat 
huwa approvat għall-użu8. 

 

Verifika: 
L-oriġini tal-qoton u l-kontenut tal-prodotti se jiġu vverifikati mal-
konsenja permezz ta’ skema ta’ ċertifikazzjoni ta’ parti terza għall-IPM 
jew għall-produzzjoni tal-qoton organiku flimkien ma’ rekords ta’ 
tranżazzjoni ddokumentati li jippermettu li l-kontenut tal-qoton ta’ 
oġġetti individwali jew lottijiet ta’ prodotti jiġi vverifikat u ntraċċat lura 

                                                        
7 Ir-Regolament Organiku (KE) Nru 834/2007 jiddefinixxi “konverżjoni” bħala “it-transizzjoni minn biedja mhux organika għal biedja organika f’perijodu ta’ żmien stabbilit, 
li matulu ġew applikati d-dispożizzjonijiet dwar il-produzzjoni organika”.  Il-konferma bil-miktub mingħand awtorità kompetenti fis-settur tal-prodotti organiċi ta’ pajjiż, jew 
mingħand korp ta’ kontroll ta’ prodotti organiċi, li l-bdiewa nnotifikaw dwar il-konverżjoni u ssottomettew l-irziezet tagħhom għal sistema ta’ kontroll organiku għandha 
tipprovdi bħala prova formali tal-istat ta’ konverżjoni. 
8 Ara http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/countrylist/default.asp. 
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lura għall-punt ta’ ċertifikazzjoni. 

Dan jinkludi ċertifikazzjoni valida għall-produzzjoni organika jew tal-
IPM,9 kif ukoll dokumentazzjoni tat-tranżazzjonijiet li juru x-xiri tal-
kontenut tal-qoton iddikjarat u jipprovdu traċċabilità. 
Jekk rilevanti, test ta’ skrinjar10 sabiex ikun ivverifikat li qoton mhux 
ġenetikament immodifikat se jkun ipprovdut fuq talba jekk qoton 
konvenzjonali u IPM huma mħalltin ma’ qoton organiku. 

għall-punt ta’ ċertifikazzjoni. 

Dan jinkludi ċertifikazzjoni valida għall-produzzjoni organika jew tal-
IPM9, kif ukoll dokumentazzjoni ta’ tranżazzjonijiet li juru x-xiri tal-
kontenut tal-qoton iddikjarat u jipprovdu traċċabbiltà. 
Jekk rilevanti, test ta’ skrinjar10 biex ikun ivverifikat li l-qoton mhux 
ġenetikament immodifikat se jiġi pprovdut fuq talba jekk il-qoton 
konvenzjonali u l-IPM ikunu mħalltin ma’ qoton organiku. 

                                                        
9 Fil-ħin tal-kitba l-iskemi li ġejjin huma kkunsidrati li jipprovdu biżżejjed assigurazzjoni: IPM: il-Better Cotton Initiative (BCI), AGRO 2 (il-Greċja), Cotton Made in Africa, 
Fair Trade, il-Better Management Programme Awstraljan (BMP); Organiku: Korpi ta’ kontroll organiku rikonoxxuti tal-UE, programm organiku tal-Istati Uniti, IFOAM. 
10 Test ta’ skrinjar kwalitattiv għal modifikazzjonijiet ġenetiċi komuni mwettaq skont “Metodi ta’ Referenza għall-Analiżi tal-OĠM tal-UE” huwa l-verifika rakkomandata 
(ara http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods). It-testijiet għandhom isiru fuq kampjuni ta’ qoton mhux ipproċessat minn kull pajjiż ta’ oriġini u qabel ma dan jgħaddi 
minn xi trattament bl-ilma. Iċ-ċertifikazzjoni tal-qoton IPM permezz ta’ skemi li jeskludu l-qoton ġenetikament immodifikat se tiġi aċċettata bħala prova tal-konformità. 
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KRITERJI TAL-GĦOTI 
AC1. Fibri tal-qoton 
Il-punti jingħataw bi proporzjon għal kull titjib ta’ 10 % fuq l-
ispeċifikazzjoni teknika minima tal-kontenut tal-qoton IPM jew tal-
qoton organiku ċċertifikat. 

Verifika: 
Ara l-kriterju P2.1 

AC1. Fibri tal-qoton 
Il-punti jingħataw bi proporzjon għal kull titjib ta’ 10 % fuq l-
ispeċifikazzjoni teknika minima tal-kontenut tal-qoton IPM jew tal-
qoton organiku ċċertifikat. 

Verifika: 
Ara l-kriterju P2.1 

Nota ta’ spjegazzjoni: Appoġġ tas-suq għall-qoton organiku 
Id-disponibbiltà limitata tal-qoton organiku fis-suq dinji tista’ tkun ta' sfida għall-kuntratti pubbliċi. Min-naħa l-oħra, il-kuntratti pubbliċi jista’ 
jkollhom rwol importanti fil-ħolqien tad-domanda. Għalhekk, sabiex tiġi indirizzata din l-isfida huwa rakkomandat l-użu ta' konsultazzjonijiet 
bikrija tas-suq u/jew avviżi ta’ informazzjoni minn qabel sabiex jinnotifikaw lill-offerenti potenzjali b’kuntratti li għadhom ġejjin u l-volumi ta’ 
tessuti tal-qoton li aktarx huma meħtieġa. 

L-offerenti jistgħu jiġu mħeġġa wkoll sabiex jakkwistaw il-qoton permezz ta’ kollaborazzjonijiet ma’ proġetti ta’ żvilupp agrikolu. Dawn it-tip ta’ 
proġetti, li f’xi każijiet jista’ jkollhom l-iskemi ta’ ċertifikazzjoni tagħhom stess (eż. Qoton Magħmul fl-Afrika), għandhom il-potenzjal li 
jappoġġaw skemi ta’ ċertifikazzjoni ġodda għall-produzzjoni tal-qoton organiku jew IPM. Huwa wkoll il-każ li ċ-ċertifikazzjoni tista’ tkun għalja. 
Minħabba din l-ispiża, il-qoton organiku mhux iċċertifikat jista’ jinkiseb minn għadd ta’ pajjiżi fejn il-proġetti ta’ żvilupp ippromwovew l-
agrikoltura b’input baxx jew fejn ġew adottati politiki agrikoli speċifiċi. 

Sabiex jinġieb aktar qoton organiku fis-suq, l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jappoġġaw is-suq b’żewġ modi: 
1. Billi jaċċettaw iċ-ċertifikazzjoni pprovduta minn korpi ta’ kontroll organiku, korpi ta’ kontroll tal-gvern jew skemi ta’ partijiet terzi mal-

għoti tal-kuntratt u/jew ix-xiri tal-qoton. Il-kombinament ta’ dan l-approċċ ma’ konsultazzjonijiet bikrija tas-suq jagħti lill-produtturi u 
bdiewa aktar żmien u wkoll jibgħat sinjal ċar lis-suq li hemm id-domanda sabiex il-qoton jiġi ċċertifikat formalment. 

2. L-aċċettazzjoni ta’ qoton mingħand bdiewa li qegħdin fil-perjodu ta’ konverżjoni tranżitorju hekk kif jibdlu għall-produzzjoni organika kif 
stabbilit fl-Artikolu 17 tar-Regolament Organiku. Dan jinċentiva lill-bdiewa u l-proġetti bbażati fuq tekniki b’input baxx sabiex iħarsu lejn 
alternattivi għall-kummerċjalizzazzjoni tal-qoton tagħhom, kif ukoll lejn il-potenzjal futur għaċ-ċertifikazzjoni tal-produzzjoni tagħhom. 

 

Dan tal-aħħar jirrikonoxxi l-investiment u l-isfidi meħtieġa sabiex wieħed jibdel minn sistemi konvenzjonali għal dawk organiċi, filwaqt li 
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jipprovdi ċertezza akbar li se jkun hemm suq għall-qoton. 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
TS2. Fibri tas-suf 
(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Huwa rakkomandat li dan il-kriterju jintuża biss meta l-kontenut tas-suf tal-prodotti tat-tessuti jkun aktar minn 50 %. 

L-iskariki tal-ilma mormi mit-tagħrik tas-suf, kemm jekk direttament mit-trattament fuq il-post kif ukoll indirettament mit-trattament tal-ilma 
mormi mhux fuq il-post, imkejlin f’g COD (domanda kimika tal-ossiġnu)/kg suf żejtni jridu jkunu ≤25 g għas-suf oħxon u għas-suf tal-ħrief u 
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≤45 g għas-suf fin11. 

Verifika: 
Mal-konsenja tal-prodotti, l-offerent se jipprovdi d-dejta tal-monitoraġġ konformi għal-lottijiet ta’ pproċessar li minnhom jiġi s-suf użat fil-
kuntratt. 

Il-kalkoli tas-COD se jirrelataw għas-suf prodott f’kg u għall-fluss tal-ilma mormi f’litri minn kull lott ta’ suf ipproċessat. Id-dejta tal-monitoraġġ 
jeħtieġ li tinkiseb minn ittestjar minn parti terza skont l-ISO 6060 jew ekwivalenti, tal-ilma mormi minn kull sit ta’ tagħrik tas-suf li mingħandu 
jkun inxtara s-suf. 

Se jiġu pprovduti r-rekords tat-tranżazzjoni li jivverifikaw is-sit ta’ tagħrik tas-suf għas-suf użat fil-manifattura tal-prodotti. 

TS3. Fibra taċ-ċelluloża magħmula mill-bniedem (eż. visk, modal, lijoċell) 
(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Din it-tip ta’ fibra tista’ tintuża minflok il-qoton f’varjetà ta’ ħwejjeġ jew tessuti għal ġewwa li jenħtieġu mmaniġġjar aktar delikat. Din tista’ tkun 
imħallta wkoll ma’ fibri sintetiċi sabiex jitjieb l-użu u tkun aktar faċli biex tinxef. Huwa rakkommandat li dan il-kriterju jintuża biss meta l-
kontenut tal-fibra taċ-ċelluloża magħmula mill-bniedem tal-prodotti tat-tessuti jkun aktar minn 50 %. 
 
 
 
TS3.1 Emissjonijiet ta’ kubrit fl-arja 
Għall-fibri modali u tal-visk, il-kontenut tal-kubrit tal-emissjonijiet tal-komposti tal-kubrit fl-arja mill-proċess tal-produzzjoni tal-fibra, espress 
bħala medja annwali, ma għandux jaqbeż il-valuri fit-Tabella (a). 

Tabella a. Valuri tal-emissjonijiet tal-kubrit tal-visk u modali 
Tip ta’ fibra Valur tal-

                                                        
11 Suf fin huwa ddefinit bħala suf merino b’dijametru ta’ ≤23.5 mikron. 
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prestazzjoni 
(g S/kg) 

Fibra diskontinwa 30 g/kg 
Fibra b’filament 
- Ħasil ta’ lott 
- Ħasil integrat 

 
40 g/kg 
170 g/kg 

 
Verifika: 
Mal-għoti l-offerent se jipprovdi d-dejta tal-monitoraġġ, ir-rekords ta’ tranżazzjoni u r-rekords tal-produzzjoni tal-lott li juru l-konformità tal-
fornitur(i) u s-siti tal-produzzjoni assoċjati użati sabiex jimmanifatturaw il-fibri użati fil-kuntratt. 
Id-dejta tal-monitoraġġ konformi se tkun ipprovduta għal dawk is-siti tal-produzzjoni użati sabiex isir il-prodott ta’ fibra speċifiku li se jintuża 
għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt. 
 TS3.2 Emissjoni aloġenata mill-polpa 

Polpa użata għall-manifattura tal-prodott tal-fibra użat fil-kuntratt se tiġi 
bbliċjata mingħajr l-użu ta’ kloru elementali. L-ammont totali li 
jirriżulta ta’ kloru u ta’ kloru marbut organikament fil-fibri lesti (OX) 
ma jridx jaqbeż il-150 ppm jew, fl-ilma mormi li ġej mill-manifattura 
tal-polpa (AOX) ma jridx jaqbeż il-0.170 kg/t ta’ polpa mnixxfa bl-arja. 

Verifika: 
Mal-għoti l-offerent se jipprovdi rapport tat-test għall-prodott ta’ fibra 
speċifiku u għall-linja ta’ produzzjoni tiegħu li juri konformità mar-
rekwiżit OX jew AOX, bl-użu tal-metodu ta’ ttestjar xieraq jew 
ekwivalenti: 

- OX: ISO 11480 (il-kombustjoni kkontrollata u 
mikrokulometrija). 

- AOX: ISO 9562. 
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Akkwist sostenibbli ta’ polpa tal-injam 
Dawn il-kriterji tal-APE ma jinkludux proposta dwar l-akkwist tal-polpa tal-injam minn forestrija sostenibbli, għar-raġunijiet li ġejjin: 
Diversi Stati Membri qed jużaw il-kriterji tal-APE/SPP tagħhom stess biex jiddefinixxu l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u għandhom proċessi 
differenti fis-seħħ sabiex jiddeterminaw jekk l-iskemi ta’ ċertifikazzjoni jew l-iskemi vverifikati ta’ partijiet terzi oħrajn jipprovdux biżżejjed 
assigurazzjoni. F’din is-sitwazzjoni, ma kienx possibbli, fi ħdan il-qafas ta’ dan il-proċess tal-iżvilupp tal-kriterji, li tkun provduta definizzjoni 
armonizzata ta’ forestrija ġestita b’mod sostenibbli. 
Il-kunsens attwali tal-Istati Membri b’politika attiva tal-akkwist tal-injam sostenibbli  huwa li, b’mod ġenerali, l-iskemi ta’ ċertifikazzjoni 
proprjetarji, bħal dawk tal-Kunsill tal-Amministrazzjoni Forestali (FSC) u l-Programm għall-Approvazzjoni taċ-Ċertifikazzjoni Forestali (PEFC) 
jipprovdu livelli ta’ assigurazzjoni suffiċjenti għall-konformità mal-kriterji nazzjonali tagħhom12.  

 

 TS4. Kontenut ta’ poliester irriċiklat 
Prodotti tal-fibra tal-poliester li se jintużaw biex jiġi ssodisfat il-
kuntratt jeħtieġ li jiġu mmanifatturati bl-użu ta’ kontenut irriċiklat 
minimu ta’ 20 %. 

Nota: Jista' jkun hemm kwistjonijiet tekniċi waqt li jkunu qed jiġu 
ssodisfati speċifikazzjonijiet oħra ta’ kwalità meħtieġa f’kuntratt. Dawn 
jenħtieġ li jiġu meqjusa meta jiġu evalwati l-offerti u jistgħu wkoll jiġu 
indirizzati permezz ta’ talbiet tas-suq jew matul djalogu kompetittiv 
(jekk użat). 

Verifika: 
Mal-għoti l-offerent se juri li l-linji tal-produzzjoni għall-prodott tal-
fibra huma ddedikati għall-produzzjoni b'kontenut minimu ta' 

                                                        
12 Fis-suq dinji d-disponibbilta tal-polpa għad-dissoluzzjoni ċċertifikata hija attwalment limitata. Għalhekk huwa rakkomandat li wieħed ifittex feedback mis-suq qabel il-
pubblikazzjoni ta’ sejħa għall-offerti. 
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riċiklaġġ.. 

Iċ-ċertifikazzjoni minn partijiet terzi tal-kontenut irriċiklat u t-
traċċabbiltà tiegħu trid tiġi pprovduta għal-linji tal-produzzjoni li 
għandhom jiġu konsenjati u għall-materja prima rriċiklata. ISO 14021, 
ISO 9001 jew ekwivalenti jistgħu jintużaw. Il-verifika se tipprovdi 
informazzjoni skont il-Partijiet 4.4 ta’ EN 15343. 

KRITERJI TAL-GĦOTI 
 AC2. Il-kontenut irriċiklat ta’ poliester u poliammid (najlon) 

Se jingħataw punti għall-prodotti tal-fibra tal-poliester u/jew tan-najlon 
li għandhom jintużaw biex jiġi ssodisfat il-kuntratt għal kull żieda 
addizzjonali ta’ 10 % aktar mill-kontenut irriċiklat minimu ta’ 20 % ta’ 
skart qabel il-konsum u/jew wara l-konsum. 

Nota: Jista' jkun hemm kwistjonijiet tekniċi waqt li jkunu qed jiġu 
ssodisfati speċifikazzjonijiet oħra ta’ kwalità meħtieġa f’kuntratt. Dawn 
jenħtieġ li jiġu meqjusa meta jiġu evalwati l-offerti u jistgħu wkoll jiġu 
indirizzati permezz ta’ talbiet tas-suq jew matul djalogu kompetittiv 
(jekk użat). 

Verifika: 
Mal-għoti l-offerent se juri li l-linji tal-produzzjoni għall-prodott tal-
fibra huma ddedikati għall-produzzjoni b'kontenut minimu ta' 
riċiklaġġ.. 

Iċ-ċertifikazzjoni minn partijiet terzi tal-kontenut irriċiklat u t-
traċċabbiltà tiegħu trid tiġi pprovduta għal-linji tal-produzzjoni li 
għandhom jiġu konsenjati u għall-materja prima rriċiklata. ISO 14021, 
ISO 9001 jew ekwivalenti jistgħu jintużaw. Il-verifika jeħtieġ li 
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tipprovdi informazzjoni skont il-Partijiet 4.4 u 6 ta’ EN 15343. 

 AC3. Riċiklaġġ tal-poliester 
Jingħataw punti lill-offerenti li jistgħu juru: 

- li d-disinn tal-prodott tat-tessut lest jiffaċilita s-separazzjoni tad-
drappijiet tal-poliester fl-aħħar tal-ħajja tas-servizz tal-prodott; 

- l-għoti ta’ rotta għat-teħid lura volontarju tal-prodott tat-tessuti 
biex b’hekk l-awtorità kontraenti tkun tista’ tirritorna d-
drappijiet tal-poliester sabiex jiġu rriċiklati jew użati mill-ġdid. 

Verifika: 
Mal-għoti l-offerent jeħtieġ li: 

- jipprovdi dettalji dwar il-miżuri u l-karatteristiċi tad-disinn li se 
jiffaċilitaw is-separazzjoni tad-drapp għar-riċiklaġġ, u/jew; 

- jipprovdi dettalji tal-arranġamenti ta’ teħid lura u impenn bil-miktub li 
jestendi fiż-żmien sabiex ikopri t-tmiem il-ħajja tal-prodotti. 

 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

3.1.3 Restrizzjonijiet kimiċi 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
TS5. Dikjarazzjoni għas-sustanzi tal-Lista ta’ Kandidati ta’ REACH 
(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

L-offerent jeħtieġ li jiddikjara l-preżenza ta’ kwalunkwe sustanza fil-Lista tal-Kandidati tar-REACH13 li tkun f’konċentrazzjoni ta’ aktar minn 
0.1 % (piż skont il-piż) fil-prodott lest. 

                                                        
13 Il-lista tal-kandidati tar-REACH hija disponibbli fuq https://echa.europa.eu/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list. 
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Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi dikjarazzjoni valida tal-Artikolu 33(2) tar-REACH mal-konsenja tal-oġġett(i) lest(i). Jekk sustanzi fil-Lista tal-Kandidati 
jiġu ddikjarati li huma preżenti, dawn iridu jiġu identifikati. 

TS6. Sustanzi li għandhom jiġu ttestjati fuq il-prodott lest 
(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Il-prodott fornut lest ma għandux ikollu s-sustanzi elenkati fl-Anness 1 f’konċentrazzjonijiet tal-limitu akbar mill-ammont individwali jew totali. 
Dan irid jintwera billi fil-laboratorju jiġi ttestjat kampjun ta’ kull tip ta’ prodott fornut matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt. L-awtorità kontraenti se 
tirriżerva d-dritt li titlob ukoll kontroll każwali ieħor. 

Verifika: 
Kull kampjun tal-prodott għandu jiġi analizzat minn laboratorju akkreditat sabiex iwettaq it-testijiet rilevanti skont l-ISO 17025 jew mill-korp ta’ 
akkreditazzjoni għal skema ta’ ttestjar tat-tessuti li jeħtieġ ittestjar tal-prodott. Iċ-ċertifikati li juru konformità għandhom jiġu pprovduti mal-
konsenja tal-prodotti. 
Meta l-metodi tal-ittestjar ikunu l-istess, ir-riżultati tat-test minn ekotikketti validi tat-Tip I, inkluż l-Ekotikketta tal-UE, kif ukoll skemi ta’ ttestjar 
tat-tessuti minn partijiet terzi, għandhom jiġu aċċettati14. 

KRITERJI TAL-GĦOTI 

 AC4. Restrizzjonijiet fuq sustanzi li għandhom jiġu vverifikati fis-
siti tal-produzzjoni 
Jingħataw punti lill-offerenti li jirrestrinġu l-użu tas-sustanzi elenkati fl-
Anness 2 fil-proċessi tal-produzzjoni tal-kolorazzjoni, tal-istampar u 
tat-tlestija għall-prodotti fornuti. 

Verifika: 
Mal-konsenja tal-prodotti, l-offerent irid jipprovdi rapport validu tal-

                                                        
14 Fiż-żmien tal-kitba l-iskemi Oeko Tex 100, Bluesign u GOTS huma kkunsidrati li jipprovdu livell ta’ assigurazzjoni suffiċjenti. 
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awditjar tas-sit  mwettaq minn parti terza li tivverifika l-formola tal-
produzzjoni użata fis-siti tal-kolorazzjoni, tal-istampar u tat-tlestija tal-
prodott. Ir-rapport tal-awditjar irid ikun ta’ aktar minn sentejn u jrid 
jinkludi: 

i. is-sejbiet minn spezzjonijiet ta’ mħażen ta’ sustanzi kimiċi u t-
tħaddim tal-proċessi tal-produzzjoni; 

ii. il-konferma tal-formulazzjonijiet użati, u; 
iii. ir-riżultati tal-ittestjar analitiku (jekk ikun sar) f’kull sit. 

 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

3.1.4 Durabbiltà u estensjoni tat-tul tal-ħajja 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
TS7. Standards tad-durabbiltà 
(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Il-prodotti tat-tessuti jridu jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-durabbiltà rilevanti identifikati fl-Annessi 2 u 3. 
Fil-każ ta’ lbies tax-xogħol funzjonali li jista’ juri karatteristiċi tal-prestazzjoni inerenti li jinnegaw il-ħtieġa ta’ sustanzi li jbarru l-ilma, il-ħmieġ u 
t-tbajja’ u/jew trattamenti ta’ ritardanti tal-fjammi milli jiġu applikati għad-drapp tessili, il-prodott se jiġi eżentat mir-rekwiżiti tal-ittestjar 3.7 
u/jew 3.8 fl-Anness 3. 

Verifika: 
Għal kull disinn tal-prodott distint jew oġġett ta’ lbies tax-xogħol li għandu jiġi fornut, mal-konsenja tal-prodotti l-offerent se jipprovdi rapporti 
minn testijiet imwettqa skont l-istandards speċifikati fl-Anness 3. Ir-rapporti se jivverifikaw li kull tip ta’ prodott jew mudell jissodisfa r-rekwiżiti 
ta’ durabbiltà speċifikati. 

TS8. Disponibbiltà ta’ partijiet u aċċessorji 



 

24 
 

(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

L-offerent li jirbaħ il-kuntratt irid ikollu disponibbli parts żejda tal-partijiet u tal-aċċessorji kollha (eż. żippijiet, buttuni, qafliet) li jifformaw parti 
mill-prodotti li għandhom jiġu fornuti għal minimu ta’ sentejn wara l-konsenja tal-prodott jew sakemm idum il-kuntratt ta’ provvista (skont liema 
jkun l-itwal). Trid ukoll tiġi pprovduta lista tal-prezzijiet indikattivi għal dawn il-partijiet u aċċessorji. 

Verifika: 
Mal-għoti, l-offerent se jipprovdi impenn bil-miktub li jissodisfa r-rekwiżit bħala parti mill-garanzija tal-prodott u se jipprovdi lista tal-prezzijiet 
indikattivi għall-inventarju tal-partijiet. 

 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

3.1.5 Konservazzjoni tal-enerġija matul l-użu 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
TS9. Għażla tad-drapp sabiex jitnaqqas l-użu tal-enerġija għat-tnixxif u l-mogħdija 
(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

(Għat-tessuti li se jinħaslu fuq bażi ta’ kuljum jew kull ġimgħa) 
Id-drapp se jingħażel b’tali mod li jkollu kontenut ta’ żamma ta’ umdità ta’ anqas minn 35 % wara l-insiġ u grad ta’ SA3 għal kemm ikun lixx id-
drapp wara t-tnixxif għal drappijiet b’kontenut ta’ qoton ta’ ≥50 % u grad ta’ SA4 meta l-kontenut tal-qoton ikun anqas minn 50 %. 
 
Verifika: 
Mal-konsenja tal-oġġetti l-offerent se jipprovdi rapport tat-test li juri l-prestazzjoni tad-drapp skont il-metodi li ġejjin: 

• kontenut taż-żamma ta’ umdità: EN ISO 15797 (jew ekwivalenti) proċedura tal-ħasil. 
• kura faċli: EN ISO 15487 (jew ekwivalenti) dehra wara l-ħasil u t-tnixxif. 

TS10. Tikkettar dwar il-kura tal-prodott 
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(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

(Għat-tessuti maħsuba sabiex jinħaslu fid-djar) 
It-tikketta dwar il-kura tat-tessuti trid tippromwovi l-ħasil f’temperaturi baxxi, jekk possibbli fi 30oC jew anqas u bl-użu tal-programm tal-magna 
tal-ħasil li juża enerġija baxxa, sakemm ma hemmx raġuni teknika biex isir mod ieħor (eż. iġjene, sikurezza, ħmieġ). 

Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi lill-utent b'eżempji tat-tikketta dwar il-kura u struzzjonijiet addizzjonali u jipprovdi, jekk applikabbli, informazzjoni dwar 
għalfejn it-tessuti għandhom jinħaslu f’temperaturi ogħla minn 30oC. 

 

 

 

 

 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

3.1.6 Disinn għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ 

KRITERJI TAL-GĦOTI 
AC5. Disinn għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ 
(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Il-ħwejjeġ iridu jkunu ddisinjati biex l-ebda logo jew karatteristika ta’ identifikazzjoni distintiva ma jkunu jistgħu jitneħħew faċilment jew jiġu 
stampati fuqhom mingħajr ma ssir ħsara lill-prodott. 
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Verifika: 
Mal-konsenja tal-prodotti l-offerent irid jipprovdi struzzjonijiet ċari u li jinftiehmu faċilment għall-kuntratturi tal-użu mill-ġdid dwar kif ineħħu 
jew jistampaw fuq il-logos jew il-marki. 

 



 

27 
 

3.2 Akkwist ta’ servizzi tat-tessuti 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SUĠĠETT 

L-ikkuntrattar ta’ servizzi tat-tessuti b’impatt ambjentali mnaqqas 

3.2.1 Kriterji tal-għażla 

KRITERJI TAL-GĦAŻLA 
SC1.  Fornituri ta’ servizzi tat-tessuti 
L-offerenti jridu jkunu kapaċi juru r-riżorsi, l-għarfien espert, il-
proċeduri dokumentati u s-sistemi tal-ġestjoni li għandhom fis-seħħ 
sabiex jindirizzaw l-aspetti li ġejjin tas-servizzi li għandhom jiġu 
pprovduti15:(li għandhom jintgħażlu skont kif xieraq għall-offerent): 

• Għal servizzi ta’ manutenzjoni: 
- L-implimentazzjoni ta’ sistemi tal-ġestjoni tal-assi għall-

inventarji tat-tessuti. Dan se jippermetti li d-dejta  u l-
feedback tal-utenti finali dwar il-kundizzjoni u t-tul tal-ħajja 
tat-tessuti tinġabar fuq bażi kontinwa. Dawn is-sistemi se 
jkunu ġew użati b’mod attiv sabiex jiġu identifikati l-
frekwenza u l-kawżi tal-ħsara fid-drapp u fil-ħwejjeġ. 

- Il-ġestjoni ta’ servizzi għat-tiswija u l-manutenzjoni ta’ 
ħwejjeġ u ta’ drapp sabiex jiġi massimizzat it-tul tal-ħajja 
tagħhom. 

SC1.  Fornituri ta’ servizzi tat-tessuti 
L-offerenti jridu jkunu kapaċi juru r-riżorsi, l-għarfien espert, il-
proċeduri dokumentati u s-sistemi tal-ġestjoni li għandhom fis-seħħ 
sabiex jindirizzaw l-aspetti li ġejjin tas-servizzi li għandhom jiġu 
pprovduti15 (li għandhom jintgħażlu skont kif xieraq għall-offerent): 

• Għal servizzi ta’ ħasil tal-ħwejjeġ: f’siti tal-ħasil tal-ħwejjeġ l-
implimentazzjoni ta’ sistemi tal-ġestjoni tal-enerġija skont l-
ISO 50001 jew ekwivalenti u inkluż: 
- taħriġ għall-persunal u programmi ta’ sensibilizzazzjoni 

f’kull sit; 
- tagħmir u proċeduri f’kull sit sabiex tkun massimizzata l-

effiċjenza tal-enerġija tal-proċess; 
- kejl separat li jippermetti l-ġestjoni u r-rapportar tal-konsum 

tal-enerġija speċifiku għall-proċessi tal-ħasil tal-ħwejjeġ u t-
tipi ta’ tessuti mmaniġġjati f’kull sit (jiġifieri, elettriku, 

                                                        
15 Il-possibbiltà espliċita li titlob kapaċitajiet ta’ ġestjoni tal-katina tal-provvista ġiet introdotta permezz tal-Parti II (d) tal-Anness XII tad-Direttiva 2014/24/UE dwar l-
Akkwist Pubbliku, li se tiġi trasposta fil-liġi nazzjonali sa mhux aktar tard minn April 2016. 
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Verifika: 
L-offerenti jridu jikkonfermaw li għandhom is-sistemi u l-kapaċitajiet 
meħtieġa. Iridu jiġu kkompilati eżempji rilevanti minn kuntratti 
preċedenti . 
Barra minn hekk, dawn iridu jiddeskrivu r-riżorsi interni, is-sistemi tal-
ġestjoni u l-infrastruttura li se jintużaw sabiex tkun ġestita l-konformità 
u jiġu pprovduti s-servizzi. 

Fejn jitqies xieraq, l-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li twettaq 
żjarat u spezzjonijiet fuq il-post, jew li titlob spezzjonijiet minn partijiet 
terzi sabiex tikkonferma l-kapaċitajiet tal-offerent. 

karburanti gassużi u likwidi użati espressi f’kWh għal kull 
kg ta’ prodott tat-tessut ipproċessat, assenjati għall-proċessi 
użati għall-bjankerija tas-sodda u tal-mejda jew għall-ilbies 
tax-xogħol). 

• Għal servizzi ta’ manutenzjoni: 

- L-implimentazzjoni ta’ sistemi tal-ġestjoni tal-assi għall-
inventarji tat-tessuti. Dan se jippermetti li d-dejta  u l-
feedback tal-utenti finali dwar il-kundizzjoni u t-tul tal-ħajja 
tat-tessuti tinġabar fuq bażi kontinwa. Dawn is-sistemi se 
jkunu ġew użati b’mod attiv sabiex jiġu identifikati l-
frekwenza u l-kawżi tal-ħsara fid-drapp u fil-ħwejjeġ. 

- Il-ġestjoni ta’ servizzi għat-tiswija u l-manutenzjoni ta’ 
ħwejjeġ u drappijiet sabiex jiġi massimizzat it-tul tal-ħajja 
tagħhom. 

• Għal servizzi ta’ teħid lura (ġestjoni ta’ tmiem il-ħajja): 
- L-implimentazzjoni ta’ sistemi tal-ġestjoni tal-assi u 

infrastruttura li jappoġġjaw is-segregazzjoni fi flussi 
differenti speċifiċi, ħażna u bejgħ ta’ prodotti tat-tessuti u 
drappijiet speċifiċi sabiex ikun massimizzat l-użu mill-ġdid 
u r-riċiklaġġ tagħhom. 

- L-għoti ta’ parir dwar id-disinn lill-awtoritajiet kontraenti 
sabiex ikun iffaċilitat l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ. L-għoti 
ta’ taħriġ lill-impjegati tal-awtorità kontraenti dwar kif jiġu 
ssegregati t-tessuti fi tmiem il-ħajja tagħhom. 

Verifika: 
L-offerenti jridu jikkonfermaw li għandhom is-sistemi u l-kapaċitajiet 
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meħtieġa. Iridu jiġu kkompilati eżempji rilevanti minn kuntratti 
preċedenti . 
Barra minn hekk, dawn iridu jiddeskrivu r-riżorsi interni, is-sistemi tal-
ġestjoni u l-infrastruttura li se jintużaw sabiex tkun ġestita l-konformità 
u jiġu pprovduti s-servizzi. 

Fejn jitqies li huwa xieraq, l-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li 
twettaq żjarat u spezzjonijiet fuq il-post, jew li titlob spezzjonijiet minn 
partijiet terzi sabiex tikkonferma l-kapaċitajiet tal-offerent. 

 

 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

3.2.2 Ħasil tal-ħwejjeġ 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 
TS1. Għażla tad-drapp sabiex jitnaqqas l-użu tal-enerġija għat-tnixxif u l-mogħdija 
(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

(Għat-tessuti li se jinħaslu fuq bażi ta’ kuljum jew kull ġimgħa) 
 
Id-drapp se jingħażel b’tali mod li jkollu kontenut ta’ żamma ta’ umdità ta’ anqas minn 35 % wara l-insiġ u grad ta’ SA3 għal kemm ikun lixx id-
drapp wara t-tnixxif għal drappijiet b’kontenut ta’ qoton ta’ ≥50 % u grad ta’ SA4 meta l-kontenut tal-qoton ikun anqas minn 50 %. 
 
Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi rapport tat-test li juri l-prestazzjoni tad-drapp skont il-metodi li ġejjin: 

• kontenut taż-żamma ta’ umdità: EN ISO 15797 (jew ekwivalenti) proċedura tal-ħasil 
• kura faċli: EN ISO 15487 (jew ekwivalenti) dehra wara l-ħasil u t-tnixxif 
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KRITERJI TAL-GĦOTI 
Nota ta’ gwida dwar l-użu tal-enerġija u tad-deterġenti fil-ħasil tal-ħwejjeġ 
Huwa rakkomandat li jiġu kkombinati l-kriterji dwar il-konsum tal-enerġija u l-impatt ambjentali tad-deterġenti u li jintiżnu l-punti kollha 
mogħtija fuq il-bażi li ġejja: 

 Kriterju S5.1: Konsum tal-enerġija: 75 %. 
 Kriterju S5.2: Impatt ambjentali tad-deterġenti: 25 %. 

Irid isir monitoraġġ skont il-klawżola ta’ prestazzjoni tal-kuntratt S2.4. 

 AC1. Konsum tal-enerġija speċifiku 
L-offerenti se jingħataw punti skont il-konsum tal-enerġija speċifiku 
propost f’kWh (elettriku flimkien ma’ karburanti gassużi u likwidi) għal 
kull kg ta’ prodott tat-tessuti ta’ bjankerija tas-sodda u tal-mejda u ta’ 
lbies tax-xogħol maħsul, imnixxef u lest (kif xieraq) li se jinkiseb matul 
il-provvista tas-servizz. 
Il-punti se jingħataw fi proporzjon lineari għall-proposti li waslu, mill-
aktar baxxi (100 % tal-punti disponibbli) sal-ogħla (ebda punt). 

Verifika: 
L-offerent se jipprovdi l-ispeċifikazzjonijiet għall-kejl separat ta’ kull 
linja tal-proċess tal-ħasil, tat-tnixxif u tat-tlestija, b’distinzjoni bejn il-
bjankerija tas-sodda u tal-mejda u l-ilbies tax-xogħol, użata fil-
provvista tas-servizz. Dawn iridu jiddeskrivu wkoll l-arranġamenti 
għall-verifika tal-qari tal-kejl separat. 

 AC2. Impatt ambjentali tad-deterġenti 
L-offerenti se jingħataw punti jekk jimpenjaw ruħhom li, fl-eżekuzzjoni 
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tal-kuntratt, jużaw deterġenti li jissodisfaw il-kriterji tat-tossiċità 
akkwatika u tal-bijodegradabbiltà tal-Ekotikketta tal-UE għad-
Deterġenti tal-Ħasil tal-Ħwejjeġ Istituzzjonali jew l-ekwivalenti 
tagħhom. Il-kriterji jinsabu hawnhekk: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-
criteria.html 
L-offerenti li jimpenjaw ruħhom se jingħataw il-punti massimi 
disponibbli. 

Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi dettalji tas-sistema ta’ verifika li għandha 
tintuża għax-xiri ta’ deterġenti konformi li jintużaw fil-linji tal-proċess 
tal-ħasil individwali li se jipprovdu s-servizz. 

KLAWŻOLA TAL-PRESTAZZJONI TAL-KUNTRATT 
 CPC1. Għas-servizzi tat-tessuti li jinkludu l-ħasil tal-ħwejjeġ 

L-offerent li jirbaħ il-kuntratt irid iwettaq is-servizzi skont il-konsum 
tal-enerġija speċifiku propost u l-użu tad-deterġenti konformi li impenja 
ruħu għalihom fl-offerta tiegħu. 

L-offerent irid jipprovdi l-forom ta’ verifika li ġejjin: 
- dejta tal-konsum tal-enerġija mkejla kull xahar aggregata mil-

linji tal-proċess b’kejl separat f’siti relatati, li tirrifletti t-tip/il-
piż ta’ drapp u diviża mill-piż tat-tessuti pproċessati; 

- kopji tal-fatturi għax-xiri ta’ deterġenti flimkien ma’ prova li d-
deterġenti: 
 
(i) għandhom l-Ekotikketta tal-UE; jew, 
(ii) għandhom ekotikketta tat-Tip I li fiha kriterji ekwivalenti; 
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jew, 
(iii) jissodisfaw il-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE speċifikati16. 
 
Il-provi jridu jinkludu liċenzji tal-Ekotikketta validi għall-
ekotikketti u/jew dejta tat-test ivverifikata minn parti terza għad-
deterġenti użati. 
 

L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li titlob verifika minn parti terza 
fi kwalunkwe punt matul il-kuntratt u l-kuntrattur se jkun obbligat 
jipprovdi din l-evidenza bi spejjeż tiegħu. 

 

 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

3.2.3 Manutenzjoni 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 
TS2. Manutenzjoni tal-assi tat-tessuti 
(L-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

Dan jista’ jiġi kkombinat ukoll ma’ kriterju ta’ għotja jew ifformulat bħala kriterju ta’ għotja li jippremja lill-aktar approċċ ta’ manutenzjoni 
ambizzjuż. 
L-offerent tas-servizzi tat-tessuti, bħala parti mill-pjan ta’ ġestjoni tal-assi tiegħu, se jestendi l-ħajja utli tal-ilbies tax-xogħol u tat-tessuti għal 
ġewwa billi jipprovdi manutenzjoni u servizzi ta’ tiswija kontinwi. Dan, bħala minimu, se jinkludi (skont kif rilevanti għat-tessuti li għandhom 
jiġu pprovduti): 

- għoti ta’ tiswija bażika, inkluż it-tiswija ta’ qsim fil-ħjata u ta’ punti, is-sostituzzjoni ta’ partijiet miksura/mitlufa u t-tiswija/is-sostituzzjoni 

                                                        
16 Il-Kummissjoni Ewropea, Deterġenti tal-Ħasil tal-Ħwejjeġ Industrijali u Istituzzjonali, http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
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ta’ żippijiet u qfil; 
- sostituzzjoni ta’ pannelli tad-drapp għall-ilbies tax-xogħol; 
- it-trattament mill-ġdid u l-protezzjoni tal-kisjiet funzjonali. 

 
 

Verifika: 
L-offerent se jipprovdi speċifikazzjoni dettaljata għas-servizzi ta’ manutenzjoni offruti inkluż, fejn xieraq, evidenza dokumentata mill-faċilitajiet 
ta’ manutenzjoni li joperaw jew li magħhom għandhom arranġamenti ta’ sottokuntratt. 

 

 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

3.2.4 Teħid lura 

SPEĊIFIKAZZJONI TEKNIKA 
 TS3. Sistema ta’ teħid lura 

Dan jista’ jiġi kkombinat ukoll ma’ kriterju ta’ għotja jew ifformulat 
bħala kriterju ta’ għotja li jippremja l-aktar approċċ ta’ teħid lura 
ambizzjuż. 

Bħala parti mis-sistema tal-ġestjoni tal-assi tiegħu, l-offerent irid jopera 
sistema ta’ teħid lura, jew ikollu arranġamenti formali bi skema ta’ 
teħid lura, għat-tessuti fornuti għall-użu fi ħdan il-kuntratt, sabiex 
jinkludi l-elementi li ġejjin: 

• sistemi ta’ ġbir installati fil-bini tal-awtorità kontraenti sabiex 
ikun iffaċilitat (fejn xieraq) it-tqassim u l-klassifikazzjoni tat-
tessuti; 
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• materjal ta’ taħriġ u gwida sabiex ikun żgurat li l-persunal tal-
awtorità pubblika jkollu għarfien ċar dwar kif juża s-sistema; 

• attivitajiet ta’ tqassim wara l-ġbir sabiex jiġi mmassimizzat il-
valur miksub mill-użu mill-ġdid jew ir-riċiklaġġ. Tal-inqas, dan 
se jinkludi segregazzjoni bbażata fuq il-fibra, il-kulur u l-
kundizzjoni tal-ħwejjeġ. 

L-offerent se jipprovdi indikazzjoni tas-swieq aħħarin potenzjali għat-
tessuti rkuprati. 

Verifika: 
L-offerent irid jipprovdi deskrizzjoni tas-sistema proposta inkluż, fejn 
rilevanti, id-dokumentazzjoni għas-sistemi ta’ wara l-ġbir li huma 
joperaw, inklużi l-ispeċifikazzjonijiet għal-linji tat-tqassim u l-evidenza 
fotografika tas-sit. 

KLAWŻOLA TAL-PRESTAZZJONI TAL-KUNTRATT 
 CPC2. Sistema ta’ teħid lura 

L-offerent irid jirrapporta dwar il-prestazzjoni tas-sistema ta’ teħid lura 
tiegħu skont ir-rekwiżiti li ġejjin: 

• Għandu jsir stħarriġ tal-persunal fil-faċilitajiet tal-awtorità 
kontraenti sabiex jiġi determinat kemm huwa faċli li jintużaw is-
sistemi ta’ ġbir/segregazzjoni. Dawn għandhom jitwettqu fi 
żmien l-ewwel sitt xhur tas-servizzi u s-sejbiet użati sabiex 
jidentifikaw/jimplimentaw miżuri ta’ titjib potenzjali. 

• Il-proporzjon tal-piż tat-tessuti miġburin li ntużaw mill-ġdid jew 
li ġew irriċiklati u l-valur assoċjat/kg tat-tessuti miksubin mis-
swieq aħħarin tad-destinazzjoni fejn dawn jintbagħtu se jiġu 
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ddeterminati u rreġistrati fuq bażi annwali. 

L-offerent għandu jipprovdi sommarju qasir tas-sejbiet tal-istħarriġ tal-
persunal u l-miżuri ta’ titjib potenzjali identifikati. Se jiġi ppreżentat 
rapport annwali li jipprovdi tqassim tad-destinazzjoni tat-tessuti u tal-
valur miksub minn kull suq aħħari. 
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4. KOST TAĊ-ĊIKLU TAL-ĦAJJA 
Il-Kost taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCC) huwa teknika li tista’ tintuża biex jiġi stmat il-kost totali tas-sjieda għall-prodotti tat-tessuti (u possibilment 
uħud mill-esternalitajiet ambjentali). Dan huwa metodu sabiex jittieħdu deċiżjonijiet ta’ investiment fit-tul effettivi peress li xi aspetti tal-kost 
jistgħu ma jidhrux immedjatament għal min jieħu d-deċiżjoni, eż. jista’ jenħtieġ investiment inizjali ogħla sabiex jinkisbu kostijiet taċ-ċiklu tal-
ħajja baxxi, ibbażati fuq kostijiet tal-enerġija tal-ħasil tal-ħwejjeġ aktar baxxi u durabbiltà mtejba b’ħajjiet itwal u kostijiet tat-tiswija aktar 
baxxi assoċjati. Meta jitqiesu l-esternalitajiet, l-LCC huwa partikolarment rilevanti sabiex tinkiseb prestazzjoni ambjentali mtejba. 

Il-kriterji tal-APE tal-UE għat-tessuti jindirizzaw għadd ta’ aspetti tad-disinn u tal-ispeċifikazzjoni tal-prodotti tat-tessuti li, jekk jiġu meqjusa 
bir-reqqa fl-istadju tal-akkwist, jistgħu jservu sabiex inaqqsu l-kostijiet taċ-ċiklu tal-ħajja assoċjati mal-ħasil, mal-manutenzjoni u mat-tmiem il-
ħajja tagħhom: 

o Ħasil tal-ħwejjeġ: il-kost tal-enerġija assoċjat mal-ħasil, mat-tnixxif u mal-mogħdija ta’ prodotti tat-tessuti se jkun kost dirett għall-
awtorità pubblika (jekk topera l-post fejn isir il-ħasil tal-ħwejjeġ) jew kost indirett mgħoddi mill-kuntratturi (jekk is-servizzi ta’ ħasil ta’ 
ħwejjeġ huma esternalizzati). L-ispeċifikazzjonijiet tal-prodotti tat-tessuti jista’ jkollhom influwenza sinifikanti fuq l-enerġija meħtieġa 
għal kull ċiklu tal-ħasil tal-ħwejjeġ: 

- Il-kompożizzjoni tal-fibri tat-tessuti għandha impatt sinifikanti fuq l-ammont ta’ enerġija meħtieġa sabiex dawn jinħaslu, 
jitnixxfu u jitgħaddew. Pereżempju, ilbies tax-xogħol jew tessuti għal ġewwa magħmulin minn taħlitiet sintetiċi tal-qoton jistgħu 
jnaqqsu l-enerġija meħtieġa għal kull ċiklu tal-ħasil, u għalhekk anke l-kostijiet, sa 50 % indikattiv meta mqabbel mal-istess 
prodotti magħmulin 100 % minn fibri naturali. 

o Tul tal-ħajja: hemm ħafna fatturi li jistgħu jinfluwenzaw it-tul tal-ħajja ta’ prodott tat-tessut. Dawn jinkludu r-reżistenza għall-użu u l-
ħsara bikrija, u l-provvista ta’ kura u ta’ manutenzjoni tajba (partikolarment fil-każ ta’ prodotti tekniċi b’karatteristiċi speċjali) sabiex 
tiġi evitata s-sostituzzjoni bikrija: 

- Ir-reżistenza għall-użu matul l-użu u ċ-ċikli tal-ħasil hija ferm influwenzata mill-kompożizzjoni tal-fibra. Meta il-kompożizzjoni 
tal-fibra tkun aktar reżistenti tista’ testendi t-tul tal-ħajja ta’ prodott tat-tessut, b’mod indikattiv, bejn madwar 34 % (fil-każ ta’ 
lbies tax-xogħol) sa 100 % (fil-każ ta’ xugamani u bjankerija tas-sodda) meta mqabbla ma’ oġġetti li jkunu 100 % tal-qoton. 

- Il-ħsara bikrija fil-ħjata u fil-finituri, kif ukoll fiż-żippijiet, fil-buttuni, fil-velkro u fil-qafliet, jistgħu jeħtieġu tiswijiet u 
trattamenti li jiswew ħafna, jew iwasslu għar-rimi bikri tal-ilbies tax-xogħol u tal-uniformijiet. Filwaqt li l-ippjanar tal-prodott 
jista’ jkun tipikament ibbażat fuq tul tal-ħajja sa sentejn, permezz ta’ disinn aħjar u speċifikazzjonijiet durabbli dan jista’ jiżdied 
għal tliet snin, bi tnaqqis assoċjat fil-kostijiet ta’ manutenzjoni u ta’ sostituzzjonijiet. 

o Tmiem tal-ħajja: ir-rimi ta’ tessuti fi tmiem il-ħajja utli tagħhom huwa piż tal-kost għall-awtoritajiet pubbliċi, li se jħallsu skont il-piż. It-
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tessuti fi tmiem il-ħajja jiswew il-flus fis-suq tar-riċiklaġġ (b’mod indikattiv €250-560/tunnellata). Hemm domanda kemm għal użu 
ulterjuri fil-forma oriġinali tagħhom (eż. bħala lbies tax-xogħol użat) kif ukoll bħala materja prima għall-użu fil-manifattura ta’ tessuti 
ġodda jew ta’ prodotti oħrajn (eż. materjal ta’ insulazzjoni). Dan jista’ jirriżulta f’valur pożittiv jew newtrali għal żidiet fl-iskart tat-
tessuti. 

- L-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jieħdu passi attivi sabiex iżidu l-valur tat-tessuti fi tmiem il-ħajja — pereżempju billi jiġu 
implimentati sistemi għas-segregazzjoni tat-tessuti fi tmiem il-ħajja fi flussi speċifiċi differenti, jew billi jkun meħtieġ disinn 
sabiex jitneħħew faċilment il-logos. 

 

Il-“kost totali tas-sjieda” għal kull oġġett tessili akkwistat jista’ jitnaqqas billi jiġi meqjus kombinament ta’ dawn il-fatturi. Mod wieħed ta’ kif 
jiġu kkontrollati dawn il-fatturi huwa li jsir tibdil mill-akkwist ta’ prodotti tat-tessuti għal servizzi tat-tessuti. Il-prestazzjoni mbagħad tista’ tiġi 
speċifikata għal kull stadju fiċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti tat-tessuti użati. Il-kuntratturi mbagħad isiru responsabbli għall-ottimizzazzjoni tal-kost 
għall-kunsinna ta’ dawn is-servizzi, li kieku jkunu jinvolvu spejjeż ġenerali addizzjonali u sottokuntratti għall-awtoritajiet pubbliċi. 
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Anness 1: Restrizzjonijiet tas-sustanzi tal-prodott lest 
Grupp ta’ sustanzi Restrizzjonijiet li japplikaw Limiti tal-

konċentrazzjoni 
Metodu tat-
test 

1.1 Koloranti azo 

Applikabbiltà: 

Ħwejjeġ li fihom 
akriliku, qoton, 
poliammid u suf 

Il-koloranti azo li jistgħu jinferqu fl-ammini 
aromatiċi li huma magħrufin li huma 
karċinoġeniċi jeħtieġ li ma jintużawx (ara l-
lista fl-Appendiċi 2 tal-Ekotikketta tal-UE17). 
Se japplika valur ta’ limitu ta’ ammini tal-aril 
bil-għan li jiġi ttestjat il-prodott lest. 

30 mg/kg għal 
kull ammin 

 

EN 14362-1 u 
3 jew 
ekwivalenti. 

1.2 Formaldeid 

Applikabbiltà: 

Il-ħwejjeġ u t-tessuti 
għal ġewwa kollha li 
fihom fibri naturali 

 

Il-valuri ta’ limitu li ġejjin japplikaw għar-
residwi tal-formaldeid fuq il-prodott lest: 

 

 

EN ISO 14184-
1 jew 
ekwivalenti. 

- Prodotti għal trabi u tfal taħt it-
3 snin. 

16 ppm 

 

- Il-prodotti l-oħra kollha 75 ppm 

 

Tista' tintalab addizzjonalment prestazzjoni 
mtejba għall-ħwejjeġ li jiġu f’kuntatt mal-
ġilda bħala kriterju għall-għoti18. 

 

Ir-rekwiżit li ġej jista’ jiġi applikat biss 
bħala kriterju komprensiv għat-tessuti għal 
ġewwa biss: 

- Emissjonijiet mill-prodott lest 

0.1 mg/m3 EN 16516 u 
EN ISO 14184-
1 jew 
ekwivalenti 

1.3 Awżiljarji 

Applikabbiltà: 

Il-prodotti kollha 

Is-sustanzi li ġejjin jeħtieġ li ma jkunux 
preżenti fuq il-prodott lest: 

- Nonilfenol 
- Ottilfenol 

Somma totali ta’ 
100 mg/kg 

Estrazzjoni tas-
solventi 
segwita minn 
HPLC/MS 

Is-sustanzi li ġejjin jeħtieġ li ma jkunux 
preżenti fuq il-prodott lest: 

- Etossilati tan-nonilfenol 
- Etossilati tal-ottilfenol 

Somma totali ta’ 
100 mg/kg 

ISO 18254 

1.4 Kisjiet, laminati 
u membrani 

Applikabbiltà: 

Meta jkunu 
inkorporati fl-
istruttura tat-tessuti 

 

Kisjiet, stampar bil-plastisol, laminati, 
membrani u aċċessorji tal-plastik jeħtieġ li 
ma jkunx fihom il-ftalati li ġejjin: 

- DEHP (Bis-(2-etileżil)-ftalat) 
- BBP (Butilbenżilftalat) 
- DBP (Dibutilftalat) 
- DMEP (Bis2-metossietil) ftalat 
- DIBP (Diisobutilftalat) 
- DIHP (Di-C6-8-alkilftalati fi 

friegħi) 
- DHNUP (Di-C7-11-alkilftalati fi 

friegħi) 
- DHP (Di-n-eżilftalat) 

Somma totali 
0.10 % w/w 

EN ISO 14389 
jew 
ekwivalenti. 

L-Anness 2: Restrizzjonijiet tas-sustanzi fil-proċess tal-produzzjoni 
                                                        
17 Il-Kummssjoni Ewropea, Grupp tal-prodott tessili tal-Ekotikketta tal-UE, 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
18 Jista’ jkun hemm kompromess f'termini tal-kwalità u tad-durabbiltà tal-ħwejjeġ bi pressa permanenti, 
b'mod partikolari meta l-ħwejjeġ ikunu soġġetti għal ħasil f’temperatura għolja. 
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Grupp ta’ 
sustanzi 

Restrizzjonijiet li japplikaw Rekwiżiti ta’ verifika 

2.1 Koloranti u 
pigmenti 

 

Il-koloranti u l-pigmenti li ġejjin jeħtieġ li ma 
jintużawx fil-produzzjoni tat-tessuti: 

Acid Red 26, Direct Black 38, Disperse Blue 1, Basic 
Red 9, Direct Blue 6, Disperse Orange 11, Basic 
Violet 14, Direct Red 28, Disperse Yellow 3, Pigment 
Red 104, Pigment Yellow 34 

Awditjar tas-sit li fih 
għandhom jiġu 
identifikati l-koloranti 
użati. 

 

2.2 Awżiljarji 

 

Is-sustanzi li ġejjin jeħtieġ li ma jintużawx fil-
produzzjoni tat-tessuti: 

- bis(alkil tax-xaħam tad-dam idroġenat) klorur 
tal-ammonju tad-dimetil (DTDMAC) 

- klorur tal-ammonju tad-distejaril tad-dimetil 
(DSDMAC) 

- di(xaħam tad-dam imwebbes) klorur tal-
ammonju tad-dimetil (DHTDMAC) 

- Etilen diamminu tetra aċetat (EDTA) 
- dietilen triammin penta aċetat (DTPA) 
- 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol 
- 1-Metil-2-pirrolidon 
- Aċidu nitrilotriaċetat (NTA) 

Awditjar tas-sit li fih 
għandhom jiġu 
identifikati s-sustanzi 
kimiċi użati bħala 
awżiljarji. 

 

2.3 Ibbliċjar 

 

Il-bliċ ibbażat fuq il-kloru jeħtieġ li ma jintużax għall-
ibbliċjar ta' xi ħjut, drapp jew pannelli maħduma bil-
labar. 

 

Awditjar tas-sit li fih 
għandu jiġi identifikat il-
bliċ użat. 

 

2.4 Trattamenti 
b’sustanzi li 
jbarru l-ilma, it-
tbajja’ u ż-żejt 

 

Rekwiżit ewlieni: 

Jeħtieġ li dawn is-sustanzi ma jintużawx (≥C5) aċidi 
sulfoniċi perfluworoalkan b’katina twila jew sulfonati 
(PFSA) u (≥C7) aċidi karbossiliku perfluworoalkil jew 
sustanzi karbosillati (PFCA). 

Rekwiżit komprensiv: 

It-trattamenti li jbarru l-ilma fluworinat, it-tbajja’ u ż-
żejt jeħtieġ li ma jintużawx, sakemm dawn il-
funzjonijiet mhumiex meħtieġa f’daqqa. 

Barra minn hekk, kemm għal kriterji ewlenin kif ukoll 
għal dawk komprensivi l-ħwejjeġ jeħtieġ li jiġu 
ttestjati għad-durabbiltà (ara l-Kriterju 3.1) 

Awditjar tas-sit li fih 
għandhom jiġu 
identifikati s-sustanzi li 
jbarru użati bħala 
finituri. 

 

2.5 Membrani li 
minnhom ma 
jgħaddix ilma 

 

Il-membrani u l-laminati tal-fluworopolimeru użati 
għall-ilbies ta' barra jeħtieġ li ma jiġux immanifatturati 
bl-użu tal-aċidu perfluworoottanojku (PFOA) jew 
kwalunkwe aġent tensjoattiv fluworinat b’katina itwal. 

 

Awditjar tas-sit tal-
fornitur tal-
membrana/laminat jew 
dokumentazzjoni minn 
korp regolatorju 
governattiv. 
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2.6 Ritardanti 
tal-fjammi 

 

Rekwiżit ewlieni: 

Ir-ritardanti tal-fjammi li ġejjin jeħtieġ li ma 
jintużawx: 

- HBCDD – Eżabromoċiklododekan 
- DecaBDE – Etere tad-dekabromodifenil 
- TEPA – Fosfinossidu tat-tris(ażiridinil) 
- TRIS – Fosfat tat-tris-(2,3 dibromopropil) 
- TCEP – Fosfat tat-tris(2-kloruetil) 
- Paraffina, C10-C13, klorurata (SCCP) 

Rekwiżit komprensiv: 

Fejn tkun meħtieġa l-protezzjoni min-nar id-drapp 
jeħtieġ li jkun ittestjat sabiex ikun żgurat li jipprovdi 
livell għoli ta’ durabbiltà (ara l-Kriterju 3.1) 

Awditjar tas-sit li fih 
għandhom jiġu 
identifikati r-ritardanti 
tal-fjammi użati. 
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Anness 3: Testijiet tad-durabbiltà 

3.1 Applikabbiltà indikattiva tar-rekwiżiti tal-prestazzjoni tad-durabbiltà tat-tessuti 
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Testijiet li japplikaw għall-
prodotti kollha         

Xugamani u bjankerija tas-sodda         

Uniformijiet u lbies tax-xogħol 
formali         

Ilbies tax-xogħol heavy duty u 
PPE (tagħmir ta’ protezzjoni 
personali) għal operazzjonijiet fil-
post 

        

Ħwejjeġ ta’ barra funzjonali i.e. 
ġgieget, qliezet, PPE         

 
3.2 Parametri referenzjarji tal-prestazzjoni u metodi ta’ ttestjar 
Prestazzjoni ewlenija 
 
Standard tad-
durabbiltà 

Parametri referenzjarji tal-
prestazzjoni 

Metodu/metodi ta’ ttestjar 

3.1 Bidla dimensjonali Drappijiet minsuġa 
- Qoton u taħlita tal-qoton +/- 3.0 % 
- Taħlita tas-suf +/- 2.0 % 
- Fibri sintetiċi +/- 2.0 % 
- Bjankerija tas-sodda u xugamani +/-

8.0 % 
 

EN ISO 6330 (ħasil 
domestiku) jew ekwivalenti, 
jew ISO 15797 (ħasil 
industrijali) jew ekwivalenti 
f’kombinament ma’ 
EN ISO 5077 jew ekwivalenti 
wara 3 ħasliet. 

3.2 Iż-żamma tal-
kulur fil-ħasil 

3-4 għal bidla fil-kulur u tbajja’ 
 

ISO 15797 jew ekwivalenti 
(fejn applikabbli) 
f’kombinament ma’ 
ISO 105 C06 jew ekwivalenti 
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3.3 Iż-żamma tal-
kulur fl-għaraq 

3-4 għal bidla fil-kulur u tbajja’, 4 
għal kuluri skuri (fond standard > 
1/1) 

ISO 15797 jew ekwivalenti 
(fejn applikabbli) 
f’kombinament ma’ 
ISO 105 E04 (aċidu u alkalina, 
paragun mad-drapp ta' ħafna 
kwalitajiet ta' fibri) jew 
ekwivalenti. 

3.4 Iż-żamma tal-
kulur fit-tagħrik fl-
imxarrab 

Livell 2-3 ISO 15797 jew ekwivalenti 
(fejn applikabbli) 
f’kombinament ma’ 
ISO 105 X12 jew ekwivalenti 

3.5 Saħħa tensili <50 % qoton N/(g/m2)  2.0 
50 % qoton N/(g/m2)  1.8 
Prestazzjoni minima 400 N 

EN ISO 13934 (Metodu 
strixxa) jew ekwivalenti 

3.6 Saħħa tal-ħjata 100 N meta titqatta’ 
 

EN ISO 13935 (Metodu 
strixxa) jew ekwivalenti. 
 

Prestazzjoni komprensiva 
 
Standard tad-
durabbiltà 

Parametri referenzjarji tal-
prestazzjoni 

Metodu/metodi ta’ ttestjar 

3.7 Reżistenza għall-
ilma, għall-ħmieġ u 
għat-tbajja’ 

Iż-żamma li ġejja tal-funzjonalità 
wara 20 ċiklu domestiku f’40oC jew 
10 ċikli industrijali f’75oC: 
 
- Reżistenza għall-ilma: 80 minn kull 

90 
- Reżistenza għaż-żejt: 3.5 minn kull 

4.0 
- Reżistenza għat-tbajja’: 3.0 minn 

kull 5.0 
 
It-temperaturi tal-ħasil industrijali 
jistgħu jitnaqqsu għal 60oC għal 
ħwejjeġ bil-ħjatat issiġillati (“taped 
seams”). 
 

ISO 6330 (domestiku) jew 
ekwivalenti jew ISO 15797 
(industrijali) jew ekwivalenti 
f’kombinament ma’: 
 
- Sustanzi li jbarru l-ilma: 

ISO 4920 jew ekwivalenti 
- Sustanzi li jbarru ż-żejt: 

ISO 14419 jew ekwivalenti 
- Sustanzi li jbarru t-tbajja’: 

ISO 22958 jew ekwivalenti 
 

3.8 Reżistenti għall-
fjammi 

Il-prodotti li jistgħu jinħaslu jeħtieġ 
li jżommu l-funzjonalità tagħhom 
wara 50 ċiklu ta’ ħasil (Kriterju 
komprensiv). 
 
Il-prodotti li ma jistgħux jinħaslu 
jeħtieġ li jżommu l-funzjonalità 
tagħhom wara test fl-ilma. 
 

ISO 6330 (domestiku) jew 
ekwivalenti, jew kif rilevanti 
għar-rekwiżiti tal-kuntratt 
EN ISO 10528 (industrijali) 
jew ekwivalenti 
f’kombinament ma’ 
EN ISO 12138 jew 
ekwivalenti. 
 
Fejn it-tessut ma jistax jinħasel 
u/jew ma jistax jitneħħa 
għandu jintuża l-metodu ta’ 
ttestjar deskritt f’BS 5651, it-
Taqsima 4 jew ekwivalenti19. 
 

                                                        
19 Dan il-metodu ta’ ttestjar huwa bbażat fuq dak deskritt fl-Istandard tar-Renju Unit 5651: Metodu 

għal tindif u proċeduri ta’ tixrib għall-użu fil-valutazzjoni tal-effett tat-tindif u tixrib fuq il-
fjammabbiltà ta’ drappijiet tessili u assemblaġġi ta’ drappijiet. 
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