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DEFINIZZJONIJIET 

 

Għall-iskopijiet tas-Sejħa għal Offerti preżenti, id-definizzjonijiet li ġejjin se japplikaw:  

 

 

- Il-kumpens tal-emissjonijiet ta' gass serra: xiri ta' krediti tal-karbonju biex jiġu 

nnewtralizzati l-emissjonijiet prodotti band'oħra. 

- Kreditu tal-karbonju: iffrankar ekwivalenti għal tunnellata ta' CO2. 

- EMAS (Skema ta' Ġestjoni u Verifika Ambjentali): Sistema ta' ġestjoni ambjentali 

bbażata fuq ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi 

skema Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) li jħassar ir-Regolament 

(KE) Nru 761/2001 u d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/681/KE u 2006/193/KE. 

- EU ETS: Skema tal-Unjoni Ewropea għan-Negozjar ta' Emissjonijiet. 

- ITL: Reġistru Internazzjonali tat-Tranżazzjonijiet: kwalunkwe proġett li parti tixtieq 

tirreġistra fid-database tan-Nazzjonijiet Uniti jrid jiġi vverifikat biex ikun żgurat li dan 

ikun konsistenti mar-regoli miftiehma skont il-Protokoll ta' Kjoto. Ladarba tkun saret 

din il-verifika, il-proġett jiġi allokat numru tal-ITL u jiġi rreġistrat fid-database.   

- GHG: Gassijiet b'effett ta' serra. 

 

 

1. Is-sistemi ta' Ġestjoni Ambjentali (EMS) tal-Istituzzjonijiet Ewropej 

 

L-istituzzjonijiet Ewropej li qed jipparteċipaw f'din il-proċedura ta' akkwist jimplimentaw is-

Sistema ta' Ġestjoni Ambjentali (EMS) skont l-istandard tal-EMAS. L-istituzzjonijiet kollha 

jkejlu l-impatti ambjentali tal-attivitajiet tagħhom, inkluż il-ġbir ta' data dwar aspetti ambjentali 

rilevanti, bħall-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra, il-konsum tar-riżorsi, il-produzzjoni u l-

ġestjoni tal-iskart, l-enerġija rinnovabbli, eċċ. 

 

 

2. Ġestjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju fl-istituzzjonijiet parteċipanti 

 

Skont l-EMS rispettiva tagħhom, l-istituzzjonijiet parteċipanti kollha jimmaniġġjaw l-

emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet b'effett serra, bl-għan aħħari li jnaqqsuhom kemm jista' 

jkun. Il-ġestjoni tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra għal kull istituzzjoni parteċipanti 

tinkludi l-kalkolu annwali tal-marka tal-karbonju tal-istituzzjonijiet,1 l-implimentazzjoni tal-

objettivi ta' tnaqqis u l-ġestjoni ta' pjan ta' azzjoni.  

 

Il-prijorità tal-l-istituzzjonijiet parteċipanti kollha tikkonsisti fil-prevenzjoni tal-emissjonijiet 

tal-karbonju kull fejn ikun possibbli u fil-limitazzjoni tal-emissjonijiet f'żoni fejn dawn ma 

jistgħux jiġu evitati. Peress li f'xi każijiet l-emissjonijiet ma jistgħux ikunu limitati aktar u meta 

wieħed iżomm f'moħħu li huwa impossibbli li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju għal żero, 

                                                 
1 Minħabba l-attivitajiet tagħhom, in-negozji u l-organizzazzjonijiet għandhom impatt reali fuq it-tisħin globali. 

Il-marka tal-karbonju tagħhom tippermetti li dan l-impatt jiġi kkwantifikat, billi jiġu identifikati l-gassijiet 

b'effett ta' serra kollha ġġenerati minn dawn l-attivitajiet. Sitt gassijiet ewlenin huma l-qofol tat-tisħin globali u 

huma espressi fil-marka tal-karbonju permezz ta' tunnellati ta' ekwivalenti ta' CO2. Il-marka tal-karbonju ta' 

negozju jew organizzazzjoni hija definita permezz tal-emissjonijiet diretti u indiretti kkawżati mill-attività 

tagħhom. 
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permezz ta' Memorandum ta' Qbil, l-istituzzjonijiet parteċipanti kollha ftehmu li jibbilanċjaw 

b'mod konġunt l-emissjonijiet tal-karbonju tagħhom li ma jistgħux jitnaqqsu mis-sena 2019. Il-

kundizzjonijiet għal dan il-kumpens konġunt huma stipulati fid-deċiżjoni tal-Bureau tal-

Parlament Ewropew tas-7 ta' Ottubru 2015, li tagħti mandat għall-implimentazzjoni ta' sistema 

ta' kumpens bil-għan li tikkumpensa l-ammont totali tal-emissjonijiet tal-karbonju li ma 

jistgħux jitnaqqsu tal-Parlament. 
 

Fis-7 ta' Ottubru 2015, il-Bureau tal-Parlament Ewropew ħa d-deċiżjonijiet li ġejjin: 

" 

 qabel li jibbilanċja l-ammont totali tal-emissjonijiet tal-karbonju tal-Parlament, 

inklużi l-emissjonijiet minn titjiriet tal-MEPs bejn il-pajjiż ta' oriġini tagħhom u 

Brussell u Strasburgu, fuq bażi annwali [...]; 

 

 awtorizza proġetti fl-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (pajjiżi AKP), jew, jekk 

tali proġetti ma jkunux disponibbli, f'pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat 

(PEV) bi Proġetti ta' Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali stabbiliti, jew inkella f'pajjiżi 

koperti mis-Sħubija Ewro-Mediterranja (Euromed)/Unjoni għall-Mediterran (UgħM), 

f'pajjiżi kandidati għall-adeżjoni fl-UE jew fl-Istati Membri tal-UE; 

 qabel li l-Gold Standard, li jgawdi rikonoxximent wiesa', ikun l-istandard ta' kwalità 

għall-proġetti ta' kumpens f'pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp." 

 

Din is-sejħa għal offerti għandha l-għan li tikseb l-implimentazzjoni ta' din is-sistema ta' 

kumpens, applikata għat-total tal-emissjonijiet tal-2019 tal-istituzzjonijiet parteċipanti.  

 

3. Rekwiżiti minimi speċifiċi 

Il-Parlament Ewropew qed joħroġ din is-sejħa għal offerti biex jiġi ffirmat kuntratt dirett fir-

rigward tax-xiri ta' krediti ta' kumpens għall-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra skont id-

dispożizzjonijiet ta' dawn l-ispeċifikazzjonijiet.  

L-istituzzjonijiet parteċipanti jixtiequ jikkumpensaw għall-ammont totali tal-emissjonijiet 

inevitabbli ta' CO2 għall-2019. L-ammont ikkalkulat ta' dawn l-emissjonijiet huwa ta' 

188 000 tunnellata. Din il-kwantità ta' krediti ta' kumpens se tinxtara f'operazzjoni waħda fil-

qafas ta' dan il-kuntratt. 

 

Il-krediti ta' kumpens għall-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra offruti mill-offerent iridu 

jissodisfaw il-kriterji KOLLHA li ġejjin: 

 

1) L-offerent jeħtieġlu joffri 188 000 krediti ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju 

miksuba minn tliet proġetti ta' mill-inqas żewġ tipi differenti ta' proġetti2. Mhux aktar minn 

70 % tal-krediti offruti jistgħu jiġu minn proġett wieħed. 

 

                                                 
2 Ir-riħ, l-impjanti idrawliċi bil-fluss tal-ilma, il-Bijomassa, il-Bijogass, l-Enerġija Solari, l-Impjanti Kbar tal-

Enerġija Idro, it-tħawwil tas-siġar, il-ġestjoni mtejba tal-foresti, il-metan minn landfills, eċċ.  
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2) Proġetti fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw3 iridu jkunu proġetti Gold Standard jew Gold Standard 

CDM4, u, fil-każijiet kollha, il-proġetti Gold Standard huma ppreferuti b'mod qawwi fuq 

proġetti mhux Gold Standard. L-għan huwa li jiġi bbilanċjat l-ammont totali ta' emissjonijiet 

tal-karbonju inevitabbli tal-istituzzjonijiet Ewropej parteċipanti.  

 

3) Proġetti proposti jridu jkunu lokalizzati esklussivament fil-pajjiżi li ġejjin: 

 

 F'pajjiż wieħed jew aktar fil-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-

Paċifiku5 (Pajjiżi ACP), jew, jekk dawn il-proġetti ma jkunux disponibbli 

 f'pajjiż wieħed jew aktar koperti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) bi 

Proġetti ta' Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali6; 

 jew f'pajjiż wieħed jew aktar koperti mis-Sħubija Ewro-Mediterranja 

(EuroMed)/Unjoni għall-Mediterran (UgħM)7; 

 jew f'pajjiż kandidat jew aktar għall-adeżjoni fl-UE8; 

                                                 
3 Kwalunkwe pajjiż li mhux elenkat fl-Anness B tal-Protokoll ta' Kjoto għandu jitqies bħala "pajjiż li qed 

jiżviluppa" għall-iskop ta' dawn l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għal offerti. Għalhekk, din il-kategorija 

tinkludi l-pajjiżi kollha ħlief għat-38 li ġejjin: L-Awstralja, l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, il-Kanada, il-

Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-

Ungerija, l-Iżlanda, l-Irlanda, l-Italja, il-Ġappun, il-Latvja, il-Liechtenstein, il-Litwanja, il-Lussemburgu, 

Monaco, in-Netherlands, New Zealand, in-Norveġja, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, il-Federazzjoni 

Russa, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Iżvezja, l-Iżvizzera, l-Ukraina, ir-Renju Unit, l-Istati Uniti 

4 Il-Gold Standard huwa standard għall-ħolqien ta' proġetti ta' kwalità għolja għat-tnaqqis tal-emissjonijiet fil-

Mekkaniżmu għal Żvilupp Nadif (CDM), l-Implimentazzjoni Konġunta (JI) u s-Suq Volontarju tal-Karbonju. 

Din tfasslet biex tiżgura li l-krediti tal-karbonju ma jkunux biss reali u verifikabbli iżda li jagħmlu 

kontribuzzjonijiet li jistgħu jitkejlu għall-iżvilupp sostenibbli madwar id-dinja. Il-Gold Standard huwa l-

istandard tal-għażla għall-gvernijiet multipli, il-kumpaniji multinazzjonali u n-Nazzjonijiet Uniti u l-unika 

standard ta' ċertifikazzjoni fdat u approvat minn aktar minn 80 NGO madwar id-dinja. Il-Gold Standard ġie 

stabbilit fl-2003 mid-WWF u minn NGOs internazzjonali oħrajn bħala standard tal-aħjar prattika biex jiġu 

żgurati proġetti li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju skont il-Mekkaniżmu ta' Żvilupp Nadif tan-NU (CDM). 

Il-Fondazzjoni tal-Gold Standard għandha l-kwartieri ġenerali f'Ġinevra. Hija rreġistrata bħala fondazzjoni 

mingħajr skop ta' qligħ taħt il-liġi Żvizzera: http://www.goldstandard.org/ 

5 Il-grupp AKP jikkonsisti attwalment minn 79 Stat Membru, li kollha kemm huma firmatarji tal-Ftehim ta' 

Cotonou li jorbothom mal-Unjoni Ewropea: 48 pajjiż mill-Afrika sub-Saħarjana, 16 mill-Karibew u 15 mill-

Paċifiku: l-Afrika t'Isfel - l-Angola - Antigua u Barbuda - il-Bahamas - Barbados - il-Beliże - il-Benin - il-

Botswana - il-Burkina Faso - il-Burundi - Cape Verde - iċ-Chad - Comoros - il-Gżejjer Cook - id-Djibouti - 

Dominica - ir-Repubblika Dominicana - l-Eritrea - l-Etjopja - Fiji - Gabon - il-Gambja - il-Ghana - Grenada 

- ir-Repubblika tal-Guinea - il-Ginea-Bissau - il-Guinea Ekwatorjali - il-Guyana - il-Haiti - il-Ġamajka - il-

Kamerun - il-Kenja - Kiribati - il-Kongo (Brazzaville) - il-Kongo (Kinshasa) - il-Kosta tal-Avorju - Kuba - 

il-Lesoto - il-Liberja - il-Madagaskar - il-Malawi - il-Mali - il-Gżejjer Marshall - Mauritius - il-Mawritanja - 

il-Mikroneżja - il-Mozambique - in-Namibja - Nauru - in-Niġer - in-Niġerja - Niue - Palau - Papua New 

Guinea - ir-Repubblika Ċentru-Afrikana - ir-Rwanda - Saint Kitts u Nevis - Saint Lucia - Saint Vincent u l-

Grenadini - il-Gżejjer Solomon - Samoa - São Tomé u Príncipe - is-Senegal - is-Seychelles - Sierra Leone - 

is-Somalja - is-Sudan - is-Suriname - is-Swaziland - it-Tanżanija - it-Timor-Leste - it-Togo - Tonga - Trinidad 

u Tobago - Tuvalu - l-Uganda - Vanuatu - iż-Żambja - iż-Żimbabwe 

6 l-Armenja, l-Ażerbajġan, l-Eġittu, il-Georgia, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Moldova, il-Marokk, il-Palestina, 

it-Tuneżija, l-Ukraina 

7 l-Albanija, l-Alġerija, il-Bożnija-Ħerzegovina, l-Eġittu, il-Ġordan, l-Iżrael, il-Libanu, il-Marokk, il-Mauritania, 

il-Prinċipat ta' Monaco, il-Montenegro, il-Palestina, it-Tuneżija, it-Turkija 

8 l-Albanija, ir-Repubblika tal-Maċedonja ta' Fuq, il-Montenegro, is-Serbja, it-Turkija 
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 jew fi Stat Membru wieħed jew aktar tal-UE9. 

 

4) Għandha tiġi pprovduta prova ta' rtirar (kanċellazzjoni finali) tal-krediti mir-reġistru 

rilevanti. Irid jkun hemm indikazzjoni ċara tan-numru totali ta' krediti mixtrija u n-numru ta' 

krediti mixtrija minn kull istituzzjoni Ewropea parteċipanti. Ir-rekord uffiċjali tal-irtirar ta' 

kreditu jrid jindika l-ismijiet sħaħ tal-istituzzjonijiet Ewropej parteċipanti kollha li f'isimhom 

il-krediti kienu mixtrija u rtirati. 

 

5) L-offerenti jeħtiġilhom jipprovdu deskrizzjoni dettaljata tal-proġett li tindika l-post eżatt tal-

proġett u jenfasizzaw il-benefiċċji ambjentali. 

 

6) Għall-Proġetti Gold Standard, trid tiġi pprovduta l-prova taċ-ċertifikazzjoni tal-Gold 

Standard għall-proġett. Għall-proġetti Gold Standard CDM, l-offerenti jeħtiġilhom jipprovdu 

wkoll in-numru ta' identifikazzjoni tal-proġett fl-ITL (Log Internazzjonali tat-Tranżazzjonijiet) 

u l-link għas-sit web tal-UNFCCC (Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil 

fil-Klima) li jkun fiha n-numru ta' reġistrazzjoni tal-proġett, dokumentazzjoni teknika u d-

deskrizzjoni tal-proġett.  Għal kull standard ieħor, l-offerenti jeħtiġilhom jipprovdu prova 

xierqa ta' ċertifikazzjoni ta' proġett. 

 

7) Huma jridu jkunu nħarġu diġà, jiġifieri t-tnaqqis fl-emissjonijiet trid diġà tkun seħħet meta 

x-xiri jkun sar. B'mod aktar speċifiku, it-tnaqqis fl-emissjonijiet li jwassal għal kreditu tal-

karbonju jrid ikun seħħ bejn l-1 ta' Jannar 2014 u l-31 ta' Diċembru 2019 (sena/oriġini tal-

kreditu 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 u 2019). 

 

Dan il-kuntratt jeskludi l-krediti miksuba minn proġetti relatati mal-qerda tal-gassijiet 

industrijali (b'mod partikolari l-NOx u l-HFCs), tal-impjanti nukleari, tal-impjanti għall-

ġenerazzjoni tal-elettriku mill-faħam u tal-impjanti idroelettriċi li jiġġeneraw aktar minn 

20 MW.  
 

Meta jkun qed iressaq l-offerta tiegħu, l-offerent jeħtieġlu jipprovdi l-evidenza kollha meħtieġa 

biex juri li l-proġett jew il-proġetti jikkonformaw mar-rekwiżiti minimi stipulati f'din is-sejħa 

għall-offerti. 

 

Il-Parlament Ewropew jirriżerva d-dritt li jwettaq kwalunkwe kontroll li huwa jeħtieġ, 

inklużi kontrolli ex post fuq il-post. 

 

 

4. Dak li għandu jiġi fornut u rapportar 

Il-kuntrattur jeħtieġlu jibgħat l-evidenza dokumentarja li ġejja lill-Kap tal-Unità tal-EMAS tal-

Parlament Ewropew fi żmien 30 jum tax-xogħol minn meta jiġi ffirmat il-kuntratt:  

 

1. Ċertifikat immarkat "Kumpens konġunt tal-2019 tal-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra 

tal-Parlament Ewropew, tal-Bank Ċentrali Ewropew, tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 

                                                 
9 Jekk jogħġbok kun af li wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim dwar il-Ħruġ bejn l-UE u r-Renju Unit fl-1 ta' Frar 2020 

u b'mod partikolari l-Artikoli 127(6), 137 u 138, ir-referenzi għal persuni fiżiċi jew ġuridiċi residenti jew 

stabbiliti fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea għandhom jinftiehmu li jinkludu persuni fiżiċi jew ġuridiċi li 

jirrisjedu jew li huma stabbiliti fir-Renju Unit. Ir-residenti u l-entitajiet tar-Renju Unit huma għalhekk 

eliġibbli biex jipparteċipaw għal din is-sejħa. 
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Ewropea, tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 

tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni gġall-2019". Iċ-ċertifikat jrid jinkludi wkoll in-numru 

ta' tunnellati ta' ekwivalenti għal CO2 ikkumpensat, fil-forma ta' total u skont kull 

istituzzjoni parteċipanti, l-ammont imħallas u l-isem u l-post tal-proġetti użati, u, fil-każ 

ta' (a) il-proġett(i) Gold Standard, iddikjara: "Il-proġett(i) għandu/għandhom 

ċertifikazzjoni Gold Standard, li jikkorrispondi għall-ogħla standard ta' proġetti biex 

jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u huwa kompatibbli mas-sistema Ewropea 

għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet tal-gassijiet serra". 

 

2. Identifikazzjoni konkreta (pereżempju bin-numru tas-serje) tal-krediti użati u l-evidenza 

meħtieġa f'reġistri xierqa biex jintwera li kull kreditu huwa kompletament traċċabbli. Il-

krediti jridu jkunu kompletament kkanċellati u rtirati mis-suq f'isem il-Parlament 

Ewropew, il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, il-Qorti 

Ewropea tal-Awdituri, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat Ewropew 

tar-Reġjuni Il-Kuntrattur jeħtieġlu jipprovdi evidenza fir-reġistri msemmija hawn fuq li 

dawn l-attivitajiet ikunu twettqu. Il-Parlament Ewropew jew organizzazzjoni 

kkummissjonata minnu jista' jirranġa verifika fuq il-post biex jiċċekkja l-attivitajiet ta' 

traċċabilità u tal-kanċellazzjoni tal-kreditu. 

 

3. Deskrizzjoni u preżentazzjoni dettaljata tal-proġett(i) flimkien ma': 

 

- Rapport dwar il-benefiċċji ambjentali relatati mal-krediti u l-proġett(i) mixtrija mill-

istituzzjonijiet Ewropej imsemmija hawn fuq irid jiġi pprovdut;  

 

- Minimu ta' 10 ritratti f'format elettroniku (JPG jew format kompatibbli, dimensjonijiet 

minimi ta' 5.000 x 5.000 pixels). Il-Parlament Ewropew jirriżerva d-dritt li jaċċetta jew li 

ma jaċċettax ir-ritratti u li jitlob ritratti ġodda jekk ma jqisx li huma ta' kwalità adegwata; 

 

- Fajl vidjo f'format elettroniku (mpeg4 jew format kompatibbli) b'durata minima ta' 

2 minuti u durata massima ta' 5 minuti li tippreżenta u tispjega, għall-proġett, l-azzjonijiet 

pożittivi dwar il-klima u l-iżvilupp sostenibbli. Il-preżentazzjoni trid issemmi 

speċifikament lill-Parlament Ewropew u lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Qorti tal-

Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, lill-Kumitat Ekonomiku 

u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u trid tiddeskrivi b'mod ċar il-

benefiċċji ambjentali u soċjali tal-appoġġ finanzjarju u l-impenn responsabbli tiegħu. Il-

Parlament Ewropew jirriżerva d-dritt li jaċċetta jew li ma jaċċettax il-vidjow u li jitlob 

vidjow ġdid jekk ma jqisx li huwa ta' kwalità adegwata. 

 

Id-dokumenti u l-materjali kollha pprovduti b'rabta ma' dan il-kuntratt għandhom ikunu l-

proprjetà tal-Parlament Ewropew. 

 

Il-Kap tal-Unità tal-EMAS tal-Parlament Ewropew għandu mbagħad ikollu perjodu ta' sebat 

ijiem tax-xogħol li fihom jista' jew jitlob evidenza supplimentari, jew inkella jagħti 

aċċettazzjoni finali bil-miktub tas-servizzi.  

 

Jekk tintalab informazzjoni ulterjuri, il-Kuntrattur għandu jkollu ħamest ijiem ta' xogħol biex 

iressaq id-dokumentazzjoni l-ġdida filwaqt li jqis il-kummenti.  

 

Man-notifika bil-miktub tal-aċċettazzjoni finali tas-servizzi mill-Parlament Ewropew, il-

Kuntrattur jippreżenta l-fattura tiegħu skont il-kundizzjonijiet tal-kuntratt. 


