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Servizzi tal-ikel u l-kejtering 

– Dokument ta' Prodott għall-Akkwisti Pubbliċi Ekoloġiċi (APE) 
 

1. Ambitu 
 
Dan id-dokument ta' prodott jinkludi rakkomandazzjonijiet għax-xiri tal-ikel u s-servizzi tal-
kejtering. 
 
Qegħdin jiġu proposti speċifikazzjonijiet għall-firxa ta’ prodotti li ġejjin: frott u ħxejjex, 
akkwakultura, prodotti tal-baħar, tal-laħam, prodotti tal-ħalib u prodotti tax-xorb; kif ukoll 
għat-twettiq ta’ servizzi ta’ kejtering rilevanti. 
 
Rigward l-ikel, il-kriterji Ċentrali jindirizzaw metodi ta’ produzzjoni organika u l-iskart mill-
imballaġġ. Il-kriterji Komprensivi jindirizzaw ukoll aspetti oħra, bħalma hu l-akkwist ta’ ikel 
li l-produzzjoni tiegħu hi skont l-Istandards ta’ Produzzjoni Integrata1, u l-benesseri tal-
annimali. 
Rigward is-servizzi tal-kejtering, il-kriterji Ċentrali jiffukaw fuq l-ikel organiku, it-tnaqqis 
tal-iskart u l-ġbir selettiv; b’żieda ma’ dan, il-kriterji Komprensivi jiffukaw fuq kriterji ta' 
għażla ambjentali, l-użu tal-prodotti tal-karta u tat-tindif, it-tagħmir tal-kċina, in-nutriment 
eċċ. 
 
 
 

2. Impatti ambjentali ewlenin 
 

                                                 
1 Sistemi integrati ta’ ġestjoni tal-uċuħ tar-raba’ fl-UE. Rapport Finali Emendat Ippreżentat lid-DĠ Ambjent tal-

Kummissjoni Ewropea. Agra CEAS Consulting. Mejju 2002. 
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
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Impatt  Approċċ tal-APE 
• Ewtrofikazzjoni2, aċidifikazzjoni3 u 

impatti tossiċi fuq is-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (pjanti u 
annimali) minħabba residwi ta’ 
fertilizzanti u pestiċidi preżenti fl-
ilma, l-arja, il-ħamrija u l-ikel 

• Impatt negattiv fuq is-saħħa b'rabta 
max-xogħol tal-bdiewa minħabba użu 
ineffiċjenti jew użu ħażin ta’ ċerti 
pestiċidi u fertilizzanti 

• It-taħfir tal-ħamrija, il-qerda tal-
foresti u t-telfien tal-bijodiversità 
kkawżati minn nuqqas ta’ prattika 
agrikola xierqa, produzzjoni 
ultraintensiva tal-annimali u prattika 
intensiva ta’ sajd u akkwakultura 

• Moħqrija tal-annimali minħabba 
nuqqas ta’ rispett lejn il-benesseri tal-
annimali 

• Konsum għoli ta’ enerġija u ilma fil-
produzzjoni u l-ipproċessar tal-ikel 

• Skart tal-imballaġġ 
 

→  

• Ksib ta’ikel organiku 
• Ksib ta’ ikel prodott skont “sistemi ta’ 

produzzjoni integrata” 
• Ksib ta’ prodotti tal-baħar u l-

akkwakultura mmanifatturati jew maqbuda 
b’mod sostenibbli 

• Ksib ta’ prodotti tal-bhejjem bi standards 
għoljin ta’ benesseri 

• Ksib ta’ prodotti staġjonali 
• Ksib fi kwantità kbira jew f’imballaġġ li 

jkollu kontenut riċiklat għoli 
• Użu ta’ pożati, reċipjenti tax-xaqquf, 

oġġetti tal-ħġieġ u tvalji li jistgħu jerġgħu 
jintużaw 

• Użu ta’ prodotti tal-karta li ma jagħmlux 
ħsara lill-ambjent 

• Ġbir selettiv tal-iskart u taħriġ tal-persunal 

 

                                                 
2 L-ewtrofikazzjoni hija l-proċess li bih korpijiet tal-ilma (bħalma huma l-għadajjar, l-estwarji, jew xmajriet 

b’kurrent bati) jistagħnew iżżejjed bin-nutrijenti u dan jikkawża li l-pjanti jikbru b’mod eċċessiv (alka, 
pjanti li jxekklu, ħaxix ħażin…). Meta dan it-tkabbir żejjed tal-pjanti jmut u jiddekomponi, 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, il-taħfir tal-
ħamrija, depożizzjoni ta’ nitroġenu mill-atmosfera; żbroff minn impjanti tat-trattament tad-dranaġġ, u ilma 
maħmuġ urban mhux ittrattat. 

3 L-aċidifikazzjoni hija l-akkumulazzjoni ta’ aċti sulfuriċi u nitriċi eċċessivi fil-ħamrija, l-ilma u l-arja 
kkawżata minn depożizzjonijiet tal-aċti. Dawn id-depożizzjonijiet joriġinaw minn emissjonijiet 
antropoġeniċi (umani) l-aktar ta’ diossidu sulfuriku, ossidu tan-nitroġenu, u ammonja minn, pereżempju, l-
użu tad-demel tal-annimali u restawraturi tal-ħamrija oħrajn fl-agrikoltura, u minn emissjonijiet industrijali. 
Id-depożizzjonijiet tal-aċti għandhom impatt negattiv fuq l-ilma, il-foresti u l-ħamrija. Dawn jikkawżaw id-
defoljazzjoni u d-dgħufija tas-siġar; jistgħu wkoll jibdlu l-pH tal-ħamrija u l-ilma u b’hekk jimmobilizzaw 
metalli tqal u sustanzi oħra ta’ ħsara b’effetti tossiċi fuq il-ħamrija u fuq organiżmi akkwatiċi; u kif ukoll 
jikkawżaw ħsara fil-bini u l-monumenti. 
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• Konsum għoli ta’ aġenti ta’ tindif u 

sustanzi kimiċi oħra li jista’ jkollhom 
impatt negattiv fuq is-saħħa b'rabta 
max-xogħol ta’ persunal tal-kċina u 
fuq l-ambjent permezz tal-ilma 
maħmuġ 

• Konsum għoli ta’ ilma u enerġija ta’ 
apparat tal-kċina 

• CO2 u emissjonijiet oħra li jniġġsu 
minħabba l-mezzi ta’ trasport użati 
biex jitwettqu s-servizzi tal-kejtering 

→  

• Użu mill-inqas ta’ sustanzi kimiċi ta’ 
periklu u l-użu ta’ prodotti tat-tindif u l-
ħasil tal-platti li jirrispettaw lill-ambjent 

• Ksib ta’ apparat tal-kċina li huma effikaċi 
fl-użu tal-ilma u l-enerġija 

• Titjib fir-rotot tat-trasport u l-effiċjenza fl-
użu tal-enerġija u tnaqqis fl-emissjonijiet 
minn vetturi użati biex jitwettqu s-servizzi 
tal-kejtering 

 

 

3. Ikel – Kriterji tal-APE 

3.1 Ikel – Kriterji Ċentrali tal-APE 
 
Suġġett 
Xiri ta’ ikel (jew ċertu grupp ta’ prodotti tal-ikel) imnissel tal-inqas parzjalment minn sorsi 
organiċi. 
 
Speċifikazzjonijiet 
1. [X] % ta’ [jew grupp ta’ prodotti definit bħalma huma prodotti tal-ikel, laħam, haxix, jew 

lista ta’ prodotti speċifiċi, pereżempju patata, tadam, ċanga, bajd] għandhom jiġu 
prodotti organikament skont ir-Regolament (KE) Nru 834/2007. 
Verifika: Prodotti b’tikketta organika Komunitarja jew nazzjonali għandhom jitqiesu li 
huma konformi. 

 
Kriterji għall-għoti 
Jingħataw punti żejda għal: 
1. Ikel organiku: Sehem addizzjonali ta’ prodotti mnissla minn sorsi organiċi ogħla mir-

rekwiżit minimu tal-ispeċifikazzjoni. 
Verifika: Skont hawn fuq. 

 
2. Imballaġġ: Perċentwali ta’ prodotti li: 

• Huma kkunsinnati f’imballaġġ sekondarju u/jew ta’ trasport li jikkonsisti minn 
kontenut riċiklat ’il fuq minn 45 %. 

• Huma kkunsinnati f’materjali ta’ imballaġġ ibbażati fuq materja prima rinnovabbli. 

• Mhumiex ikkunsinnati f’porzjonijiet individwali (ippakkjar ta’ unità unika). 
Verifika: Il-fornitur għandu jipprovdi dikjarazzjoni ffirmata li tindika liema minn dawn 
il-kriterji huwa kapaċi jissodisfa. L-awtorità kontraenti għandha tivverifika l-konformità 
matul il-perjodu tal-kuntratt, u għandhom jiġi applikati penali xierqa għal nuqqas ta’ 
konformità. 
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3.2 Ikel – Kriterji Komprensivi tal-APE 
 
Suġġett 
Xiri ta’ ikel (jew ċertu grupp ta’ prodotti tal-ikel) b’perċentwali ta’ prodotti li joriġinaw 
minn produzzjoni organika u integrata b’imballaġġ imnaqqas għall-inqas livell possibbli 
 
Speċifikazzjonijiet 
Il-prodotti għandhom ikunu konformi mal-ispeċifikazzjoni elenkata taħt il-kriterji Ċentrali 
B’żieda ma’ dan: 
2. Mill-produzzjoni mhux organika li jkun baqa’, [X] % ta’ [jew grupp ta’ prodotti definit 
bħalma huma prodotti tal-ikel, laħam, haxix, jew lista ta’ prodotti speċifiċi, pereżempju 
patata, tadam, ċanga, bajd] għandhom jiġu prodotti skont il-kriterji ta’ Produzzjoni Integrata 
jew sistemi ekwivalenti. 
Verifika: Prodotti b’tikketta organika Komunitarja jew nazzjonali għandhom jitqiesu li 
huma konformi. 
Jekk il-prodotti mhumiex iċċertifikati, l-offerent għandu jissottometti prova xierqa (bħal lista 
ta’ sustanzi kimiċi użati fil-produzzjoni, il-kundizzjonijiet tal-benesseri fl-irziezet, eċċ.) ta’ 
konformità ma’ kull wieħed mir-rekwiżiti stabbiliti fl-istandards ta’ Produzzjoni Integrata 
reġjonali/nazzjonali. 
 
Kriterji għall-għoti 
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Jingħataw punti żejda għall-prodotti li jikkonformaw maż-żewġ kriterji tal-għoti elenkati 
taħt il-kriterji Ċentrali 
Jingħataw punti żejda wkoll għall-prodotti li jikkonformaw mal-kriterji għall-għoti 
addizzjonali li ġejjin: 
2. Produzzjoni integrata: Parti addizzjonali ta’ prodotti mnissla minn sorsi ta’ Produzzjoni 
Integrata ’l fuq mil-livell minimu ta’ rekwiżiti fl-ispeċifikazzjoni. 
Verifika: Il-prodotti li jkollhom it-tikketta ta’ Produzzjoni Integrata reġjonali/nazzjonali 
għandhom jitqiesu bħala konformi. 
Jekk il-prodotti ma jkunux iċċertifikati, l-offerent għandu jissottometti prova xierqa (bħal 
lista ta’ sustanzi kimiċi użati fil-produzzjoni, il-kundizzjonijiet tal-benesseri fl-irziezet, eċċ.) 
ta’ konformità ma’ kull wieħed mir-rekwiżiti stabbiliti fl-istandards tal-Produzzjoni Integrata 
reġjonali/nazzjonali. 
 
3. Prodotti tal-akkwakultura u tal-baħar: Proporzjon ta’ prodotti tal-akkwakultura u tal-baħar 
li jinqabdu jew li jiġu mmanifatturati permezz ta’ prattika u metodi sostenibbli kif definit 
f’tikketta rilevanti għas-sajd u l-akkwakultura sostenibbli. 
Verifika: Il-prodotti tal-akkwakultura u tal-baħar li jkollhom tikketta għal prattika 
sostenibbli ta’ sajd jew akkwakultura għandhom jitqiesu bħala kompatibbli. Kwalunkwe 
mezz xieraq ieħor ta’ prova li jindika biċ-ċar li tkun teżisti konformità mal-kriterji għal sajd 
jew akkwakultura sostenibbli ta’ tikketta rilevanti għal sajd u akkwakultura sostenibbli 
għandu jiġi aċċettat. 
 
4. Standards tal-benesseri tal-annimali: Proporzjon ta’ prodotti tal-annimali li jiġu 
mmanifatturati skont standards ta’ benesseri għoljin f’konformità ma’ linji gwida nazzjonali.
Verifika: Prodotti li jippreżentaw prova xierqa ta’ konformità ma’ standards volontarji 
nazzjonali rilevanti li jmorru lil hinn mil-leġiżlazzjoni obbligatorja, bħalma hi ċertifikazzjoni 
minn entità rikonoxxuta, għandhom jitqiesu bħala kompatibbli. Alternattivament, l-offerent 
għandu jipprovdi prova xierqa oħra ta’ konformità mal-istandards tal-benesseri. 
 
5. Imballaġġ: Perċentwali ta’ prodotti li: 

• Huma kkunsinnati f’imballaġġ sekondarju u/jew ta’ trasport li jikkonsisti minn 
kontenut riċiklat ’il fuq minn 45 %. 

• Huma kkunsinnati f’materjali ta’ imballaġġ ibbażati fuq materja prima rinnovabbli. 

• Mhumiex ikkunsinnati f’porzjonijiet individwali (ippakkjar ta’ unità unika). 
 
Verifika: Il-fornituri jridu jipprovdu dikjarazzjoni ffirmata li tindika liema minn dawn il-
kriterji huma kapaċi li jissodisfaw. L-awtorità kontraenti għandha tivverifika l-
konformità matul il-perjodu tal-kuntratt, u għandhom jiġu applikati penali xierqa għal 
nuqqas ta’ konformità. 

 
 

3.3 Noti ta’ spjegazzjoni 
Kriterji għal Produzzjoni Integrata: Minħabba li l-kriterji għal Produzzjoni Integrata 
mhumiex internazzjonali, f’kull pajjiż jeħtieġ li jkun magħruf liema prodotti huma 
disponibbli b’din iċ-ċertifikazzjoni, u li ssir referenza għal standards xierqa. 
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Prodotti tal-akkwakultura u tal-baħar: Minħabba l-għadd kbir ta’ tikketti differenti għal-
sajd u akkwakultura sostenibbli li huma disponibbli għall-prodotti tal-akkwakultura u tal-
baħar, id-definizzjoni ta’ dan il-kriterju tħalliet relattivament miftuħa. Alternattivament, 
huwa possibbli li jintużaw il-kriterji minn tikketta speċifika (informazzjoni fil-rapport ta’ 
sfond), sakemm jiġu aċċettati wkoll mezzi ta’ prova alternattivi ta’ konformità. 
Standards ta’ benesseri: F’uħud mill-pajjiżi tal-UE, il-gvernijiet nazzjonali pprovdew 
sistemi ta’ ċertifikazzjoni volontarja biex jittejjeb il-benesseri tal-annimali. Fejn ikunu 
stabbiliti sistemi bħal dawn jipprovdu strument ta’ verifika utli għall-awtoritajiet kontraenti.
% ta’ ikel organiku: L-awtorità kontraenti għandha tispeċifika kif għandu jiġi deċiż l-
ammont ta’ perċentwali, jekk hux bil-volum, bil-piż jew skont l-ammont ta’ € li jkunu 
ntefqu. 
Imballaġġ: Skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 94/62/KE tal-20 ta’ Diċembru 1994 dwar l-
imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ, l-‘Imballaġġ’ għandu jikkonsisti biss minn: 
(a) imballaġġ tal-bejgħ jew imballaġġ primarju, jiġifieri imballaġġ li l-kunċett tiegħu huwa 
li jikkostitwixxi unità ta’ bejgħ lil utent finali jew lil konsumatur fuq il-post tax-xiri; 
(b) imballaġġ raggruppat jew imballaġġ sekondarju, jiġifieri imballaġġ li l-kunċett tiegħu 
huwa li jikkostitwixxi fuq il-post tax-xiri raggruppar ta’ ċertu għadd ta’ unitajiet ta’ bejgħ 
sew jekk dawn jinbiegħu bħala tali lil utent jew konsumatur finali, sew jekk iservu biss 
bħala mezz biex jirrifornixxu l-ixkafef fuq il-post tal-bejgħ, jista’ jitneħħa minn mal-prodott 
mingħajr ma jaffettwalu l-karatteristiċi tiegħu; 
(ċ) imballaġġ tat-trasport jew imballaġġ terzjarju, jiġifieri imballaġġ li l-kunċett tiegħu 
huwa li jiffaċilita l-immaniġġjar u t-trasport ta’ għadd ta’ unitajiet ta’ bejgħ jew 
ippakkeġġjar raggruppat sabiex tiġi evitata l-ħsara waqt l-immaniġġjar fiżiku u waqt it-
trasport. L-imballaġġ tat-trasport ma jinkludix il-kontejners ittrasportati bl-art, bil-ferrovija, 
bil-baħar u bl-ajru. 

Kriterji għall-għoti: Fl-avviż tal-kuntratt u d-dokumenti tas-sejħa għall-offerti, l-
awtoritajiet kontraenti jridu jindikaw kemm-il punt addizzjonali ser jingħata għal kull 
kriterju għall-għoti. Il-kriterji tal-għoti ambjentali għandhom, kollettivament, jammontaw 
għal mill-inqas minn10 sa 15 % tat-total ta’ punti disponibbli. 
Meta l-kriterju għall-għoti jkun ifformulat fit-termini ta’ “prestazzjoni aħjar f’paragun mar-
rekwiżiti minimi inklużi fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi”, il-punti għandhom jingħataw fi 
proporzjon mal-implimentazzjoni mtejba. 
 

4. Servizzi ta’ kejtering – Kriterji tal-APE 
 

4.1 Servizzi ta’ kejtering – Kriterji Ċentrali tal-APE 
 
Suġġett 
Kuntratt għal servizzi ta’ kejtering bil-forniment ta’ ikel b’perċentwali ta’ prodotti li 
joriġinaw minn sorsi organiċi, u implimentati b’mod li l-ambjent ikun irrispettat. 
 
Speċifikazzjonijiet 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_background_report.pdf
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Ikel  
1. [X] % ta’ [jew grupp ta’ prodotti definit bħalma huma prodotti tal-ikel, laħam, haxix, jew 

lista ta’ prodotti speċifiċi, pereżempju patata, tadam, ċanga, bajd] użati biex jitwettaq is-
servizz iridu jkunu prodotti organikament skont ir-Regolament (KE) Nru 834/2007. 
Verifika: Fornituri li jippreżentaw ċertifikat ta’ ekotikketta tat-tip I għar-ristoranti 
għandhom jitqiesu bħala konformi mal-kriterji jekk jispeċifikaw il-perċentwali ta’ ikel 
organiku li jkun se jintuża fil-kuntratt ikkonċernat. Alternattivament, il-fornituri jridu 
jindikaw kif bi ħsiebhom jissodisfaw l-obbligu marbut mal-offerta proposta. Prodotti 
b’tikketta organika Komunitarja jew nazzjonali għandhom jitqiesu bħala konformi. 

 
2. [F’każijiet fejn il-kumpanija kkuntrattata tiddefinixxi l-menus] Il-prodotti ewlenin tal-

frott, tal-ħxejjex u tal-baħar użati biex jitwettaq is-servizz għandhom, kull meta jkun 
possibbli, jintgħażlu skont l-istaġun. Il-linji gwida rrakkomandati jinsabu fil-kalendarju 
staġjonali fl-Anness X [dan irid jiġi żviluppat mill-awtorità kontraenti]. 

 
Kriterji għall-għoti 
Jingħataw punti żejda għal: 
1. Ikel organiku: Sehem addizzjonali ta’ prodotti mnissla minn sorsi organiċi ’l fuq mil-livell 
minimu ta’ rekwiżiti fl-ispeċifikazzjoni 
Verifika: Fornituri li jippreżentaw ċertifikat ta’ ekotikketta tat-tip I għar-ristoranti 
għandhom jitqiesu bħala konformi mal-kriterji jekk jispeċifikaw il-perċentwali ta’ ikel 
organiku li jkun se jintuża fil-kuntratt ikkonċernat. Alternattivament, il-fornituri jridu 
jindikaw kif bi ħsiebhom jissodisfaw l-obbligu marbut mal-offerta proposta. Prodotti 
b’tikketta organika Komunitarja jew nazzjonali għandhom jitqiesu bħala kompatibbli. 
2. Imballaġġ: Perċentwali ta’ prodotti li: 

• Huma kkunsinnati f’imballaġġ sekondarju u/jew ta’ trasport li jikkonsisti minn 
kontenut riċiklat ’il fuq minn 45 %. 

• Huma kkunsinnati f’materjali ta’ imballaġġ ibbażati fuq materja prima rinnovabbli. 

• Mhumiex ikkunsinnati f’porzjonijiet individwali (ippakkjar ta’ unità unika). 
Verifika: Fornituri li jippreżentaw ċertifikat ta’ ekotikketta tat-tip I għar-ristoranti 
għandhom jitqiesu bħala konformi mal-kriterji jekk iċ-ċertifikat ikopri r-rekwiżiti 
msemmija hawn fuq. Alternattivament, l-offerenti għandhom jipprovdu dikjarazzjoni 
ffirmata li fiha jindikaw liema minn dawn il-kriterji huma kapaċi jissodisfaw. L-awtorità 
kontraenti għandha tivverifika l-konformità matul il-perjodu tal-kuntratt, u għandhom 
jiġu applikati penali xierqa għal nuqqas ta’ konformità. 

 
Klawżoli ta’ prestazzjoni fil-kuntratt 

1. Ġenerazzjoni ta’ skart 

• Sabiex titnaqqas il-ġenerazzjoni tal-iskart, l-ikel u x-xorb iridu jiġu servuti bl-użu ta’ 
pożati, reċipjenti tax-xaqquf, oġġetti tal-ħġieġ u tvalji li jistgħu jerġgħu jintużaw jew 
pożati, reċipjenti tax-xaqquf jew tagħmir ieħor tal-kejtering ibbażati fuq materja prima 
rinnovabbli. 

• L-iskart iġġenerat matul it-twettiq tas-servizz għandu jinġabar separatament skont is-
sistema ta’ ġbir tal-amministrazzjoni pubblika, li tinkludi l-frazzjonijiet ta’ [hawn 
iddefinixxi l-frazzjonijiet speċifiċi ta’ skart li jrid jinġabar separatament, skont ir-regoli 
amministrattivi lokali]. 
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2. Trasport  

• Il-vetturi li għandhom jintużaw għat-twettiq tas-servizz għandhom tal-inqas 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-EURO 4 jew IV dwar l-emissjonijiet tal-egżost. 
Il-fornituri għandhom jipprovdu lista tal-vetturi li jkunu se jintużaw għat-twettiq tas-
servizz u d-dokumenti tekniċi ta' prodott rispettivi ta' dawn il-vetturi li fihom ikun 
hemm iddikjarati l-livelli ta’ emissjonijiet kkonċernati. 

 
 

4.2 Servizzi ta’ kejtering – Kriterji Komprensivi tal-APE 
 
Suġġett 
Kuntratt għal servizzi tal-kejtering bil-forniment ta’ ikel b’perċentwali ta’ prodotti li 
joriġinaw minn produzzjoni organika u integrata, u li jitwettqu b’mod li ma jkunx ta’ ħsara 
għall-ambjent. 
 
Kriterji tal-għażla 
Il-kuntrattur irid jagħti prova tal-kapaċità teknika u professjonali tiegħu biex jimplimenta l-
aspetti ambjentali tal-kuntratt permezz ta’: 
• sistema ta’ ġestjoni ambjentali (EMS) għas-servizzi ta’ kejtering (bħall-EMAS, l-ISO 

14001 jew sistemi simili, [hawn daħħal sistemi uffiċjali nazzjonali jew reġjonali oħra]), 
jew 

• politika ambjentali għall-operazzjonijiet tal-kejtering u struzzjonijiet ta’ xogħol u 
proċeduri għall-implimentazzjoni tas-servizz b’mod li ma ssirx ħsara lill-ambjent, jew 

• esperjenza preċedenti fl-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ ġestjoni ambjentali f’kuntratti simili, 
jew 

. 
 
Speċifikazzjonijiet 
Is-servizzi tal-kejtering għandhom jikkonformaw maż-żewġ speċifikazzjonijiet elenkati taħt 
il-kriterji Ċentrali. 
Barra minn hekk, is-servizzi tal-kejtering għandhom ukoll ikunu konformi mal-
ispeċifikazzjonijiet li ġejjin: 
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Ikel 
3. Mill-produzzjoni mhux organika li jkun baqa’, [X] % ta’ [jew grupp ta’ prodotti definit 
bħalma huma prodotti tal-ikel, laħam, haxix, jew lista ta’ prodotti speċifiċi, pereżempju 
patata, tadam, ċanga, bajd] użati għat-twettiq tas-servizz iridu jiġu prodotti skont il-kriterji 
ta’ Produzzjoni Integrata jew sistemi ekwivalenti. 
Verifika: Il-fornituri jridu jindikaw kif bi ħsiebhom jissodisfaw l-obbligi tagħhom. Il-
prodotti li jkollhom it-tikketta ta’ Produzzjoni Integrata reġjonali/nazzjonali għandhom 
jitqiesu bħala konformi.ma’ dan il-kriterju. Jekk il-prodotti ma jkunux iċċertifikati, l-offerent
għandu jissottometti prova xierqa (bħal lista ta’ sustanzi kimiċi użati fil-produzzjoni, il-
kundizzjonijiet tal-benesseri fl-irziezet, eċċ.) ta’ konformità ma’ kull wieħed mir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-istandards tal-Produzzjoni Integrata reġjonali/nazzjonali. 
 
4. Prodotti tal-karti 
Prodotti magħmulin mill-karta, bħalma huma karti tal-kċina, u srievet tal-karti, li jintużaw 
għat-twettiq tas-servizz iridu jkunu magħmula minn fibra verġni rriċiklata jew immaniġjata 
b’mod sostenibbli. 
Verifika: Prodotti li jkollhom l-Ekotikketta tal-UE jew kwalunkwe ekotikketta nazzjonali 
għandhom jitqiesu konformi għalkemm prova xierqa oħra, bħalma huma dokumentazzjoni 
ta’ informazzjoni teknika mingħand il-manifattur jew rapport tal-ittestjar, għandhom ukoll 
jiġu aċċettati. 
 
Kriterji għall-għoti 
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Jingħataw punti żejda għal dawk is-servizzi tal-kejtering li jikkonformaw maż-żewġ kriterji 
Ċentrali għall-għoti elenkati  
Jingħataw punti żejda wkoll għal dawk is-servizzi tal-kejtering li barra minn hekk 
jikkonformaw mal-kriterji għall-għoti li ġejjin: 
3. Produzzjoni Integrata: Parti addizzjonali ta’ prodotti mnissla minn sorsi ta’ Produzzjoni 
Integrata ’l fuq mil-livell minimu ta’ rekwiżiti fl-ispeċifikazzjoni. 
Verifika: Il-fornituri jridu jindikaw kif bi ħsiebhom jissodisfaw l-obbligi tagħhom. Il-
prodotti li jkollhom it-tikketta ta’ Produzzjoni Integrata reġjonali/nazzjonali għandhom 
jitqiesu bħala konformi ma’ dan il-kriterju. Jekk il-prodotti ma jkunux iċċertifikati, l-offerent
għandu jissottometti prova xierqa (bħal lista ta’ sustanzi kimiċi użati fil-produzzjoni, il-
kundizzjonijiet tal-benesseri fl-irziezet, eċċ.) ta’ konformità ma’ kull wieħed mir-rekwiżiti 
stabbiliti fl-istandards tal-Produzzjoni Integrata reġjonali/nazzjonali. 
 
4. Prodotti tal-akkwakultura u tal-baħar: Proporzjon ta’ prodotti tal-akkwakultura u tal-baħar 
(b’paragun mal-volum totali ta’ prodotti tal-akkwakultura u tal-baħar mixtrija) użati għat-
twettiq tas-servizz li jinqabdu jew li jiġu mmanifatturati permezz ta’ prattika u metodi 
sostenibbli kif definit f’tikketta rilevanti għas-sajd u l-akkwakultura sostenibbli. 
Verifika: Il-fornituri jridu jindikaw kif bi ħsiebhom jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont l-
offerta proposta. Il-prodotti tal-akkwakultura u tal-baħar li jkollhom tikketta għal prattika 
sostenibbli ta’ sajd jew akkwakultura għandhom jitqiesu bħala konformi. Kwalunkwe mezz 
xieraq ieħor ta’ prova li jindika biċ-ċar li tkun teżisti konformità mal-kriterji għal sajd jew 
akkwakultura sostenibbli ta’ tikketta rilevanti għal sajd u akkwakultura sostenibbli għandu 
jiġi aċċettat. 
 
5. Standards tal-benesseri tal-annimali: Proporzjon ta’ prodotti tal-annimali użati għat-
twettiq tas-servizz li jiġu mmanifatturati skont standards ta’ benesseri għoljin f’konformità 
ma’ linji gwida nazzjonali. 
Verifika: Il-fornituri jridu jindikaw kif bi ħsiebhom jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont l-
offerta proposta. Prodotti li jippreżentaw prova xierqa ta’ konformità ma’ standards 
volontarji nazzjonali rilevanti li jmorru lil hinn mil-leġiżlazzjoni obbligatorja, bħalma hi 
ċertifikazzjoni minn entità rikonoxxuta, għandhom jitqiesu bħala konformi. 
Alternattivament, l-offerent għandu jipprovdi prova xierqa oħra ta’ konformità mal-
istandards tal-benesseri. 
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6. Tagħmir: Il-kriterji li ġejjin iridu jiġu ssodisfati: 
- Il-friġis u l-friżers użati għat-twettiq tas-servizz għandhom ikunu ħielsa minn 

sustanzi li jikkawżaw ħsara lis-saff tal-ożonju (HCFCs) u HFCs. 
- Il-tagħmir użat għandu jissodisfa wieħed jew aktar mill-istandards għall-effiċjenza fl-

użu tal-enerġija li ġejjin fejn dawn l-istandards ikunu jeżistu: Energy Star, tikketta 
tal-enerġija tal-UE (klassifikazzjoni A), jew [standards nazzjonali oħra] jew 
standards simili. 

- It-tagħmir użat għandu jkun effiċjenti fl-użu tal-ilma skont it-tikketta tal-UE 
(klassifikazzjoni A) jew standards simili. 

Verifika: Il-fornituri jridu jipprovdu lista tat-tagħmir li jkun se jintuża għat-twettiq tas-
servizz li fiha jidentifikaw dak it-tagħmir li jkollu t-tikketti ta’ effiċjenti rilevanti, jew 
jipprovdu prova alternattiva xierqa li l-kriterji jkunu ġew issodisfati. 

 
7. Prodotti tat-tindif: Il-prodotti tat-tindif użati għat-twettiq tas-servizz iridu jissodisfaw il-
kriterji li ġejjin: 
(hawn daħħal il-kriterji Ċentrali mid-Dokument dwar Prodotti u Servizzi tat-Tindif). 
Verifika: (hawn daħħal il-verifika tal-kriterji Ċentrali mill-Bullettin ta’ Informazzjoni dwar 
Prodotti u s-Servizzi tat-Tindif). 
Klawżoli ta’ twettiq fil-kuntratt 

Il-kuntrattur għandu japplika biż-żewġ klawżoli marbuta mal-implimentazzjoni tal-
kuntratt taħt il-kriterji Ċentrali 

Barra minn hekk, il-kuntrattur għandu wkoll japplika bil-klawżoli tal-kuntratt li ġejjin: 
 

3. Taħriġ tal-persunal 
• Il-persunal tas-servizz tal-kejtering irid jitħarreġ dwar kif għandu jinżamm livell 

minimu ta’ skart, il-ġestjoni u l-ġbir selettiv tal-iskart kif ukoll dwar l-informazzjoni fuq 
il-prodotti (l-oriġini, il-kwalità ambjentali u soċjali tal-prodotti). Il-kuntrattur għandu 
jippreżenta pjan ta’ taħriġ ladaeba l-kuntratt ikun ingħata u, fl-aħħar tal-kuntratt għandu 
jiġi ppreżentat lill-awtorità kontraenti ċertifikat li fih ikun hemm iddikjarat it-taħriġ li 
jkun irċieva kemm il-persunal il-ġdid kif ukoll dak permanenti. 

 
4. Ġestjoni tas-servizz 
• [Jekk il-kriterji tal-għażla ma jkunux inklużi] Il-kuntrattur għandu jagħmel ħiltu biex 

jiżgura li, fejn ikun possibbli, l-ikel użat għat-twettiq tas-servizz ikun prodott b’mod li l-
impatti negattivi fuq l-ambjent jinżammu f’livell minimu. Għaldaqstant, fi żmien l-
ewwel 6 xhur tal-kuntratt, il-kuntrattur għandu jkollu proċeduri ambjentali għal mill-
inqas dawn l-oqsma li ġejjin: 
- Valutazzjoni tal-aspetti ambjentali l-aktar sinifikanti tas-servizz ipprovdut. 
- Għażla, manipulazzjoni u konservazzjoni tal-ikel. 
- Żamma ta’ livell minimu ta’ skart u ġbir selettiv. 
- Tnaqqis fil-konsum tal-enerġija u l-ilma waqt it-tħejjija u t-trasportazzjoni tal-ikel. 
- Taħriġ. 

 
 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_product_sheet.pdf
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4.3 Noti ta’ spjegazzjoni 
% ta’ ikel organiku: L-awtorità kontraenti għandha tispeċifika kif għandu jiġi deċiż l-
ammont ta’ perċentwali, jekk hux bil-volum, bil-piż jew skont l-ammont ta’ € li jkunu 
ntefqu. 
Kriterji għal Produzzjoni Integrata: Minħabba li l-kriterji għal Produzzjoni Integrata 
mhumiex internazzjonali, f’kull pajjiż jeħtieġ li jkun magħruf liema prodotti huma 
disponibbli b’din iċ-ċertifikazzjoni, u li ssir referenza għal standards xierqa. 
Prodotti staġjonali: Prodotti staġjonali huma dawk il-prodotti li jitkabbru fil-beraħ fir-
reġjun fejn jitwettaq l-akkwist. Kull awtorità kontraenti għandha tehmeż mal-offerta, 
f’anness għaliha, “kalendarju” awtożviluppat jew li diġà jkun jeżisti tal-ikel staġjonali tar-
reġjun, li fuqu jkun hemm immarkat f’liema xhur tkabbru fil-beraħ jew sar is-sajd 
għalihom fir-reġjun il-prodotti tal-ikel ewlenin (fejn għandhom x’jaqsmu l-aktar il-ħxejjex 
u l-frott imma wkoll il-prodotti tal-baħar). Madankollu, il-prodotti mhux neċessarjament 
għandhom ikunu ġejjin mir-reġjun. 
Prodotti tal-akkwakultura u tal-baħar: Minħabba l-għadd kbir ta’ tikketti differenti 
għal-sajd u akkwakultura sostenibbli li huma disponibbli għall-prodotti tal-akkwakultura u 
tal-baħar, id-definizzjoni ta’ dan il-kriterju tħalliet relattivament miftuħa. Alternattivament, 
huwa possibbli li jintużaw il-kriterji minn tikketta speċifika (informazzjoni fir-rapport ta’ 
sfond), sakemm jiġu aċċettati wkoll mezzi ta’ prova alternattivi ta’ konformità. 
Standards ta’ benesseri: F’uħud mill-pajjiżi tal-UE, il-gvernijiet nazzjonali pprovdew 
sistemi ta’ ċertifikazzjoni volontarja biex jittejjeb il-benesseri tal-annimali. Fejn ikunu 
stabbiliti sistemi bħal dawn jipprovdu strument ta’ verifika utli għall-awtoritajiet 
kontraenti. 
Imballaġġ: Skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 94/62/KE tal-20 ta’ Diċembru 1994 dwar l-
imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ, l-‘Imballaġġ’ għandu jikkonsisti biss minn: 
(a) imballaġġ tal-bejgħ jew imballaġġ primarju, jiġifieri imballaġġ li l-kunċett tiegħu huwa 
li jikkostitwixxi unità ta’ bejgħ lil utent finali jew lil konsumatur fuq il-post tax-xiri; 
(b) imballaġġ raggruppat jew imballaġġ sekondarju, jiġifieri imballaġġ li l-kunċett tiegħu 
huwa li jikkostitwixxi fuq il-post tax-xiri raggruppar ta’ ċertu għadd ta’ unitajiet ta’ bejgħ 
sew jekk dawn jinbiegħu bħala tali lil utent jew konsumatur finali, sew jekk iservu biss 
bħala mezz biex jirrifornixxu l-ixkafef fuq il-post tal-bejgħ, jista’ jitneħħa minn mal-
prodott mingħajr ma jaffettwalu l-karatteristiċi tiegħu; 
(ċ) imballaġġ tat-trasport jew imballaġġ terzjarju, jiġifieri imballaġġ li l-kunċett tiegħu 
huwa li jiffaċilita l-immaniġġjar u t-trasport ta’ għadd ta’ unitajiet ta’ bejgħ jew 
ippakkeġġjar raggruppat sabiex tiġi evitata l-ħsara waqt l-immaniġġjar fiżiku u waqt it-
trasport. L-imballaġġ tat-trasport ma jinkludix il-kontejners ittrasportati bl-art, bil-ferrovija, 
bil-baħar u bl-ajru. 
Kriterji għall-għoti: Fl-avviż tal-kuntratt u d-dokumenti tas-sejħa għall-offerti, l-
awtoritajiet kontraenti jridu jindikaw kemm-il punt addizzjonali se jingħata għal kull 
kriterju għall-għoti. Il-kriterji tal-għoti ambjentali għandhom, kollettivament, jammontaw 
għal mill-inqas minn 10 sa 15 % tat-total ta’ punti disponibbli. 
Meta l-kriterju għall-għoti jkun ifformulat fit-termini ta’ “prestazzjoni aħjar f’paragun mar-
rekwiżiti minimi inklużi fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi”, il-punti għandhom jingħataw fi 
proporzjon mal-implimentazzjoni mtejba. 
 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_background_report.pdf
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