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Kriterji APE tal-UE għal Tagħmir tal-Immaġni 
 

L-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku (APE) huwa strument volontarju. Dan id-dokument jipprovdi l-kriterji tal-UE għall-APE żviluppati għall-grupp ta’ 

prodotti tat-tagħmir tal-immaġni. Ir-Rapport dwar l-Isfond Tekniku mehmuż jipprovdi dettalji sħaħ dwar ir-raġunijiet għall-għażla ta’ dawn il-kriterji 

u referenzi għal aktar informazzjoni. 

 

Għal kull grupp ta’ prodotti/servizzi qegħdin jiġu ppreżentati żewġ settijiet ta’ kriterji: 

 Il-kriterji ewlenin huma dawk adatti biex jintużaw minn kull awtorità kontraenti fl-Istati Membri kollha u jindirizzaw l-impatti ambjentali 

ewlenin. Huma mfassla biex jintużaw bl-inqas sforz ta’ verifika addizzjonali jew żidiet fl-ispejjeż.  

 Il-kriterji komprensivi huma għal dawk li jixtiequ jixtru l-aħjar prodotti disponibbli fis-suq. Dawn jistgħu jeħtieġu sforz ta’ verifika 

addizzjonali jew żieda żgħira fl-ispiża meta mqabbla ma’ prodotti oħra bl-istess funzjonalità. 

 

1. Definizzjoni u Kamp ta’ Applikazzjoni 
 

Dan id-dokument ikopri azzjonijiet ta’ akkwist ul-lokazzjoni ta’ tagħmir tal-immaġni. 
Għall-finijiet ta’ dawn il-kriterji, il-grupp ta’ prodotti ta’ “Tagħmir tal-immaġni” għandu jinkludi l-prodotti kkummerċjalizzati biex jintużaw fl-uffiċċju 

jew għal użu domestiku, jew it-tnejn, u li l-funzjoni tagħhom hija waħda minn dawn jew it-tnejn li ġejjin: 

a) li jipproduċu immaġni stampata fil-forma ta’ dokument stampat jew ritratt permezz ta’ proċess ta’ mmarkar jew minn immaġni diġitali, 

ipprovduta minn interfaċċa tan-netwerk jew interfaċċa b’kard jew minn kopja stampata permezz ta’ proċess ta’ skenjar/ikkopjar; 

b) li jipproduċi immaġni diġitali minn kopja stampata permezz ta’ proċess ta’ skenjar/ikkopjar. 

 

Dan is-sett ta’ kriterji japplika wkoll għall-prodotti li huma kkummerċjalizzati bħala printers, kopjaturi u tagħmir multifunzjonali (MFD).  
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Il-kriterji ma jkoprux it-tipi ta’ prodotti li ġejjin:  

- il-magni tal-feks, id-duplikaturi diġitali, il-magni tal-impustar u l-iskeners. 

- il-prodotti l-kbar li normalment ma jintużawx fl-uffiċċju jekk dawn ikunu jissodisfaw waħda minn dawn l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li ġejjin: 

• prodotti b’format standard iswed u abjad b’veloċità massima ta’ aktar minn 66 immaġni A4 fil-minuta;  

• prodotti b’format standard tal-kulur b’veloċità massima ta’ aktar minn 51 immaġni A4 kull minuta 

• prodotti ddisinjati għal materjal A2 u akbar; jew  

• prodotti kkummerċjalizzati bħala plotters. 

(il-veloċità għandha titqarreb għall-eqreb numru sħiħ).  

 

Id-definizzjonijiet tal-prodotti li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan il-grupp ta’ prodotti huma dawn li ġejjin: 

 “Printer” tfisser prodott tal-immaġni disponibbli kummerċjalment li jservi bħala apparat li jistampa l-kopji, u li jista’ jirċievi informazzjoni minn 

kompjuter ta’ utent wieħed jew minn kompjuters f’netwerk, jew minn apparat ieħor tal-input, meta l-unità tkun tista’ tieħu l-enerġija minn plakka 

mal-ħajt jew minn konnessjoni tad-dejta jew tan-netwerk.  

“Tagħmir li jipprintja fil-kobor” tfisser tagħmir li jipprintja ddisinjat biex jipprintja fuq materjal A2 jew akbar, inkluż it-tagħmir iddisinjat biex 

jieħu materjal kontinwu wiesa’ 406 mm jew aktar” 

 “Kopjatur” tfisser prodott tal-immaġni disponibbli kummerċjalment bil-funzjoni unika li jistampa l-istess kopji ta’ oriġinali grafiċi stampati, meta l-

unità tkun tista’ tieħu l-enerġija minn plakka mal-ħajt jew minn konnessjoni tad-dejta jew tan-netwerk. 

 “Apparat multifunzjonali (MFD)” tfisser prodott tal-immaġni disponibbli kummerċjalment, li hu apparat integrat fiżikament jew kombinazzjoni 

ta’ komponenti integrati funzjonalment, li jagħmel waħda jew aktar mill-funzjonijiet ewlenin tal-ikkopjar, l-istampar, l-iskenjar jew l-iffaksjar, meta 

l-unità tkun tista’ tieħu l-enerġija minn plakka mal-ħajt jew minn konnessjoni tad-dejta jew tan-netwerk u l-funzjonalità tal-ikkopjar hija distinta 

mill-ikkopjar ta’ konvenjenza fuq folja waħda li joffru l-magni tal-feks.  
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Id-definizzjonijiet li ġejjin jintużaw sabiex issir distinzjoni fl-użu tal-enerġija fil-modalità Stennija:  
 
“Tagħmir f’netwerk” tfisser kull tagħmir li jista’ jitqabbad ma’ netwerk u li jkollu port tan-netwerk wieħed jew aktar; 

“Port tan-netwerk” tfisser interfaċċa fiżika, bil-wajer jew mingħajru, tal-konnessjoni tan-netwerk li jkun fit-tagħmir u permezz tiegħu, it-tagħmir 

ikun jista’ jiġi attivat mill-bogħod; 

“Tagħmir tal-immaġni b’funzjonalità ta’ disponibbiltà tan-netwerk kbira”“ (tagħmir tal-immaġni b’funzjonalità HiNA) tfisser tagħmir 

b’funzjonalitajiet ta’ router, swiċċ tan-netwerk, punt ta’ aċċess ta’ netwerk mingħajr wajers jew kombinazzjoni tagħhom. 
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2. Impatti Ambjentali Ewlenin u oqsma ta’ kriterji relatati 
 
L-impatti ambjentali ewlenin mit-tagħmir tal-immaġni huma prinċipalment assoċjati mal-konsum tal-karta. Impatti ambjentali sinifikanti oħra 

huma assoċjati ma’: a) il-konsum ta’ enerġija fil-fażi tal-użu; b) l-użu ta’ kostitwenti perikolużi u l-għażla tal-materjali fid-disinn tal-prodott, ċ) il-

konsum tar-riżorsi fiċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott, inkluż l-użu tat-toner u l-istoċċijiet.  

 
Impatti Ambjentali Ewlenin assoċjati maċ-ċiklu 

tal-ħajja ta’ Tagħmir tal-immaġni u Oqsma 
Ambjentali Ewlenin relatati 

 Akkwist Pubbliku Ekoloġiku 
 Approċċ 

 
Impatti ambjentali ewlenin ikkunsidrati tul iċ-ċiklu tal-
ħajja tal-prodott: 

• it-tisħin globali,  
• l-aċidifikazzjoni,  
• l-ekotossiċità,  
• it-tossiċità fil-bniedem,  
• l-ewtrofikazzjoni,  
• it-tnaqqis tar-riżorsi,  
• il-konsum tal-enerġija. 

 
Oqsma ambjentali ewlenin 

• Il-konsum tal-karta (rilevanti għall-impatti fuq 
il-kategoriji ambjentali kollha) 

• Il-konsum tal-enerġija fil-fażi tal-użu tat-
tagħmir tal-immaġni (rilevanti għall-impatti 
fuq il-kategoriji ambjentali kollha) 

• L-użu ta’ sustanzi perikolużi u l-
konsegwenzi ambjentali tagħhom (rilevanti 
għall-impatti fuq it-tossiċità, l-ekotossiċità, l-
ewtrofikazzjoni,) 

 

  
 
 
 
• Ix-xiri ta’ prodotti b’ġestjoni 

effiċjenti tal-karta 
• Ix-xiri ta’ mudelli effiċjenti fl-użu 

tal-enerġija 
• Ix-xiri ta’ prodotti li huma 

ddisinjati biex ikunu effiċjenti fir-
riżorsi, biex ma tantx jiġi ġġenerat 
skart u biex jiġi ffaċilitat l-użu mill-
ġdid u r-riċiklaġġ  
 

L-ordni tal-impatti mhux neċessarjament tirrifletti l-importanza tagħhom. 
 
Informazzjoni ddettaljata dwar il-grupp ta’ tagħmir tal-immaġni, inkluża l-informazzjoni dwar leġiżlazzjoni relatata u sorsi oħra, tista’ tinsab fir-

Rapport dwar l-Isfond Tekniku. 



 5 

 
 
3. Kriterji APE tal-UE għal Tagħmir tal-Immaġni 
 
Abbażi ta’ dejta u informazzjoni fir-Rapport dwar l-Isfond Tekniku ġew żviluppati settijiet ta’ kriterji APE tal-UE biex jiġi appoġġjat ix-xiri ta’ 

tagħmir tal-immaġni effiċjenti fl-użu tal-enerġija b’impatti ambjentali mnaqqsa:  

 

3.1 Kriterji APE tal-UE għal tagħmir tal-immaġni 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

IS-SUĠĠETT IS-SUĠĠETT 
Ix-xiri ta’ tagħmir tal-immaġni effiċjenti fl-użu tal-enerġija b’impatt 
ambjentali mnaqqas 

Ix-xiri ta’ tagħmir tal-immaġni effiċjenti fl-użu tal-enerġija b’impatt 
ambjentali mnaqqas 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 
(Applikabbli biss għat-tagħmir tal-immaġni li jista’ jilħaq u/jew jaqbeż 

il-veloċità ta’ stampar/ikkopjar monokromatiku ta’ 25 immaġni fil-

minuta għal karta b’daqs A4) 

1. Stampar fuq iż-żewġ naħat tal-paġna 

It-tagħmir tal-immaġni għandu jkollu unità awtomatika tal-

istampar/ikkopjar fuq iż-żewġ naħat tal-paġna  

Il-funzjoni tal-istampar u/jew ikkopjar fuq iż-żewġ naħat tal-paġna 

għandha tkun issettjata b’mod predefinit fuq is-softwer oriġinali li 

jipprovdi l-manifattur.  

 

Verifika 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-

(Applikabbli biss għat-tagħmir tal-immaġni li jista’ jilħaq u/jew jaqbeż 

il-veloċità ta’ stampar/ikkopjar monokromatiku ta’ 25 immaġni fil-

minuta għal karta b’daqs A4) 

1. Stampar fuq iż-żewġ naħat tal-paġna 

It-tagħmir tal-immaġni għandu jkollu unità awtomatika tal-

istampar/ikkopjar fuq iż-żewġ naħat tal-paġna  

Il-funzjoni tal-istampar u/jew ikkopjar fuq iż-żewġ naħat tal-paġna 

għandha tkun issettjata b’mod predefinit fuq is-softwer oriġinali li 

jipprovdi l-manifattur.  

 

Verifika 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-
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rekwiżiti elenkati u l-prodotti li jkollhom it-tikketta Energy Star v.2.0 

(jew jekk ikun applikabbli waħda aktar riċenti) jitqiesu li jkunu 

konformi. 

Hija aċċettata wkoll dikjarazzjoni mill-manifattur li turi li dawn ir-

rekwiżiti ġew sodisfati. 

rekwiżiti elenkati u l-prodotti li jkollhom it-tikketta Energy Star v.2.0 

(jew jekk ikun applikabbli waħda aktar riċenti) jitqiesu li jkunu 

konformi. 

Hija aċċettata wkoll dikjarazzjoni mill-manifattur li turi li dawn ir-

rekwiżiti ġew sodisfati. 

2. Immaġnijiet multipli fuq folja ta’ karta waħda 
It-tagħmir tal-immaġni għandu joffri, bħala karatteristika standard,  

il-kapaċità li jistampa u/jew jikkopja 2 paġni jew aktar ta’ dokument 

fuq folja waħda meta l-prodott imexxih is-softwer oriġinali li jipprovdi l-

manifattur (drajver tal-printer). 

 

Verifika 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-

rekwiżiti elenkati jitqiesu li jkunu konformi. 

Hija aċċettata wkoll dikjarazzjoni mill-manifattur li turi li dawn ir-

rekwiżiti ġew sodisfati. 

2. Immaġnijiet multipli fuq folja ta’ karta waħda 
It-tagħmir tal-immaġni għandu joffri, bħala karatteristika standard,  

il-kapaċità li jistampa u/jew jikkopja 2 paġni jew aktar ta’ dokument 

fuq folja waħda meta l-prodott imexxih is-softwer oriġinali li jipprovdi l-

manifattur (drajver tal-printer). 

 

Verifika 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-

rekwiżiti elenkati jitqiesu li jkunu konformi. 

Hija aċċettata wkoll dikjarazzjoni mill-manifattur li turi li dawn ir-

rekwiżiti ġew sodisfati. 

3. Effiċjenza fl-użu tal-enerġija għall-modalità ta’ użu 

Il-konsum tal-enerġija fil-modalità ta’ użu tal-prodott tal-anqas għandu 

jissodisfa r-rekwiżiti tal-effiċjenti fl-użu tal-enerġija tal-kriterji Energy 

Star v.2.0 għat-tagħmir tal-immaġni.  

Il-konsum tal-enerġija jrid jitkejjel skont il-Metodu tat-Test għad-

Determinazzjoni tal-Użu tal-Enerġija tat-Tagħmir tal-Immaġni 

3. Effiċjenza fl-użu tal-enerġija għall-modalità ta’ użu 

Il-konsum tal-enerġija fil-modalità ta’ użu tal-prodott tal-anqas għandu 

jissodisfa r-rekwiżiti tal-effiċjenti fl-użu tal-enerġija tal-kriterji Energy 

Star v.2.0 għat-tagħmir tal-immaġni. 

Il-konsum tal-enerġija jrid jitkejjel skont il-Metodu tat-Test għad-

Determinazzjoni tal-Użu tal-Enerġija tat-Tagħmir tal-Immaġni 

Verżjoni 2.0 – Finali Mejju-2012 jew l-ekwivalenti. 
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Verżjoni 2.01 – Finali Mejju-2012 jew l-ekwivalenti. 

Verifika 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-

rekwiżiti elenkati u l-prodotti li ngħataw it-tikketta Energy Star v.2.0 

(jew jekk ikun applikabbli waħda aktar riċenti) jitqiesu li jkunu 

konformi. 

Huwa aċċettat ukoll dossier tekniku tal-manifattur jew rapport tal-

ittestjar li juri li dawn ir-rekwiżiti ġew sodisfati. 

Verifika 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-

rekwiżiti elenkati u l-prodotti li jkollhom it-tikketta Energy Star v.2.0 

(jew jekk ikun applikabbli waħda aktar riċenti) jitqiesu li jkunu 

konformi. 

Huwa aċċettat ukoll dossier tekniku tal-manifattur jew rapport tal-

ittestjar li juri li dawn ir-rekwiżiti ġew sodisfati. 

4. Struzzjonijiet għall-użu għall-ġestjoni tal-prestazzjoni 
ekoloġika  

 
Għandha tingħata gwida bi struzzjonijiet dwar kif il-prestazzjoni 

ambjentali tat-tagħmir tal-immaġni partikolari għandha tiġi 

massimizzata kemm jista’ jkun (li tkopri funzjonijiet tal-ġestjoni, 

funzjonijiet tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u ta’ kwalunkwe oġġett li 

jikkonsma ruħu bħall-istoċċijiet tal-linka u/jew tat-toner) bil-miktub 

bħala parti speċifika mill-manwal għall-utenti u/jew b’mod diġitali 

aċċessibbli fuq il-websajt tal-manifatturi. 

 
Verifika 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-

4. Struzzjonijiet għall-użu għall-ġestjoni tal-prestazzjoni 
ekoloġika  

 
Għandha tingħata gwida bi struzzjonijiet dwar kif il-prestazzjoni 

ambjentali tat-tagħmir tal-immaġni partikolari għandha tiġi 

massimizzata kemm jista’ jkun (li tkopri funzjonijiet tal-ġestjoni, 

funzjonijiet tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u ta’ kwalunkwe oġġett li 

jikkonsma ruħu bħall-istoċċijiet tal-linka u/jew tat-toner) bil-miktub 

bħala parti speċifika mill-manwal għall-utenti u/jew b’mod diġitali 

aċċessibbli fuq il-websajt tal-manifatturi. 

 
Verifika 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-

                                                 
1 Disponibbli minn https://energystar.gov/products/specs/node/148. 
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rekwiżiti elenkati jitqiesu li jkunu konformi. Mezzi xierqa oħra ta’ prova 

jkunu aċċettati wkoll bħala evidenza bil-miktub mill-manifattur li l-

klawżola ta’ hawn fuq se tkun sodisfatta. 

rekwiżiti elenkati jitqiesu li jkunu konformi. Mezzi adattati oħra ta’ 

prova jkunu aċċettati wkoll bħala evidenza bil-miktub mill-manifattur li 

l-klawżola ta’ hawn fuq se tkun sodisfatta. 
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5. Lonġevità u garanzija tal-prodott 
(mhux rilevanti għall-kuntratti ta’ lokazzjoni li jinkludu l-manutenzjoni) 

It-tiswija jew is-sostituzzjoni tal-prodott għandha tkun koperta mit-

termini tal-garanzija għal tal-inqas ħames snin. L-offerent għandu 

jiżgura barra minn hekk li jkunu disponibbli (b’mod dirett jew permezz 

ta’ aġenti nnominati) spare parts ġenwini jew l-ekwivalenti tal-anqas 

għal ħames snin mid-data tax-xiri. Din il-klawżola mhux ser tapplika 

għal sitwazzjonijiet temporanji inevitabbli lil hinn mill-kontroll tal-

manifattur bħal diżastri naturali. 

 

Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-

rekwiżiti elenkati jitqiesu li jkunu konformi. 

Jiġu aċċettati wkoll mezzi xierqa oħra ta’ prova bħal awtodikjarazzjoni 

mill-manifattur li tiddikjara li l-klawżola ta’ hawn fuq hija sodisfatta.  

5. Lonġevità u garanzija tal-prodott 
(mhux rilevanti għall-kuntratti ta’ lokazzjoni li jinkludu l-manutenzjoni) 

It-tiswija jew is-sostituzzjoni tal-prodott għandha tkun koperta mit-

termini tal-garanzija għal tal-inqas ħames snin. L-offerent għandu 

jiżgura barra minn hekk li jkunu disponibbli (b’mod dirett jew permezz 

ta’ aġenti nnominati) spare parts ġenwini jew l-ekwivalenti tal-anqas 

għal ħames snin mid-data tax-xiri. Din il-klawżola mhux ser tapplika 

għal sitwazzjonijiet temporanji inevitabbli lil hinn mill-kontroll tal-

manifattur bħal diżastri naturali. 

 

Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-

rekwiżiti elenkati jitqiesu li jkunu konformi. 

Jiġu aċċettati wkoll mezzi xierqa oħra ta’ prova bħal awtodikjarazzjoni 

mill-manifattur li tiddikjara li l-klawżola ta’ hawn fuq hija sodisfatta. 

(Rekwiżit mhux applikabbli għat-tagħmir tal-immaġni li ma jużax l-
istoċċijiet)  
 
6. Effiċjenza fir-riżorsi għall-istoċċijiet: Id-disinn għall-użu mill-
ġdid ta’ stoċċijiet tat-toner u/jew tal-linka 
 
Il-prodotti għandhom jieħdu stoċċijiet tat-toners u/jew tal-linka li jkunu 

ġew rimanifatturati. 

Ma għandhomx ikunu preżenti jew applikati apparati u prattiki li 

jipprevjenu l-użu mill-ġdid ta’ stoċċ tat-toner u/jew tal-linka (jiġifieri 

(Rekwiżit mhux applikabbli għat-tagħmir tal-immaġni li ma jużax l-
istoċċijiet)  
 
6. Effiċjenza fir-riżorsi għall-istoċċijiet: Id-disinn għall-użu mill-
ġdid ta’ stoċċijiet tat-toner u/jew tal-linka 
 
Il-prodotti għandhom jieħdu stoċċijiet tat-toners u/jew tal-linka li jkunu 

ġew rimanifatturati. 

Ma għandhomx ikunu preżenti jew applikati apparati u prattiki li 

jipprevjenu l-użu mill-ġdid ta’ stoċċ tat-toner u/jew tal-linka (jiġifieri 
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apparati/prattiki li ma jippermettux l-użu mill-ġdid).  
 
Verifika 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-

rekwiżiti elenkati jitqiesu li jkunu konformi.  

Huwa aċċettat ukoll dossier tekniku tal-manifattur jew rapport tal-

ittestjar li juri li dawn ir-rekwiżiti ġew sodisfati. 

apparati/prattiki li ma jippermettux l-użu mill-ġdid).  
 
Verifika 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-

rekwiżiti elenkati jitqiesu li jkunu konformi.  

Huwa aċċettat ukoll dossier tekniku tal-manifattur jew rapport tal-

ittestjar li juri li dawn ir-rekwiżiti ġew sodisfati. 

KRITERJI TAL-GĦOTI KRITERJI TAL-GĦOTI 

Se jingħataw punti għal: Se jingħataw punti għal: 

1. Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija Ogħla fil-modalità ta’ użu 

Se jingħataw punti għal kull 5 % ta’ konsum ta’ enerġija aktar baxx 

minn dak speċifikat fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-modalità ta’ użu 

mkejjel skont il-Metodu tat-Test għad-Determinazzjoni tal-Użu tal-

Enerġija tat-Tagħmir tal-Immaġni Verżjoni 2.0 – Finali Mejju-2012 jew 

l-ekwivalenti. 

 

Verifika 

Se jkun aċċettat dossier tekniku tal-manifattur jew rapport tal-ittestjar 

li jindika l-konsum tal-enerġija fil-fażi tal-użu. 

1. Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija Ogħla fil-modalità ta’ użu 

Se jingħataw punti għal kull 5 % ta’ konsum ta’ enerġija aktar baxx 

minn dak speċifikat fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-modalità ta’ użu 

mkejjel skont il-Metodu tat-Test għad-Determinazzjoni tal-Użu tal-

Enerġija tat-Tagħmir tal-Immaġni Verżjoni 2.0 – Finali Mejju-2012 jew 

l-ekwivalenti. 

 

Verifika 

Se jkun aċċettat dossier tekniku tal-manifattur jew rapport tal-ittestjar 

li jindika l-konsum tal-enerġija fil-fażi tal-użu. 

Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija fil-modalità (Applikabbli biss għat-tagħmir tal-immaġni b’veloċità massima ta’ 

pprintjar/ikkopjar monokromatiku ta’ anqas minn 25 immaġni fil-

minuta għal karta b’daqs A4) 
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2. Stampar fuq iż-żewġ naħat tal-paġna 

Ser jingħataw punti għall-apparat tat-tagħmir tal-immaġni li għandu 

unità tal-istampar/ikkopjar fuq iż-żewġ naħat tal-paġna awtomatika 

(unità ta’ kkopjar doppju). 

Il-funzjoni tal-istampar u/jew ikkopjar fuq iż-żewġ naħat tal-paġna 

għandha tkun issettjata bħala b’mod predefinit fuq is-softwer oriġinali 

li jipprovdi l-manifattur. 

Verifika 

Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip 1 rilevanti li tissodisfa r-

rekwiżiti elenkati jitqiesu li jkunu konformi. Hija aċċettata wkoll 

dikjarazzjoni mill-manifattur li turi li dawn ir-rekwiżiti ġew issodisfati. 

3. Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija fil-modalità Stennija 
Se jingħataw punti skont il-konsum tal-enerġija f'kundizzjoni li tagħti 

modalità Stennija f'netwerk li fiha jinxtgħel it-tagħmir permezz ta-

funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili. Iktar ma l-konsum 

tal-enerġija jkun baxx, iktar se jingħataw punti. Il-konsum tal-enerġija 

għandu jitkejjel skont il-Verżjoni 2.0 tal-Metodu tat-Test għad-

Determinazzjoni tal-Użu tal-Enerġija tat-Tagħmir tal-Immaġni - Finali 

Mejju-2012 jew l-ekwivalenti 

 

Verifika 
Huwa aċċettat ukoll dossier tekniku tal-manifattur jew rapport tat-test 

li juri li dawn ir-rekwiżiti ntlaħqu. 

3. Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija fil-modalità Stennija 
Se jingħataw punti skont il-konsum tal-enerġija f'kundizzjoni li tagħti 

modalità Stennija f'netwerk li fiha jinxtgħel it-tagħmir permezz ta-

funzjoni tal-ġestjoni tal-enerġija, jew funzjoni simili. Iktar ma l-konsum 

tal-enerġija jkun baxx, iktar se jingħataw punti. Il-konsum tal-enerġija 

għandu jitkejjel skont il-Verżjoni 2.0 tal-Metodu tat-Test għad-

Determinazzjoni tal-Użu tal-Enerġija tat-Tagħmir tal-Immaġni - Finali 

Mejju-2012 jew l-ekwivalenti 

 

Verifika 
Huwa aċċettat ukoll dossier tekniku tal-manifattur jew rapport tat-test 

li juri li dawn ir-rekwiżiti ntlaħqu. 
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Noti ta’ spjega 
Biex jiksbu tagħmir tal-immaġni, l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħtu kuntratti separati (li jkopru, pereżempju, il-provvista ta’ tagħmir, u l-

installazzjoni) lil kuntratturi differenti. F’każijiet bħal dawn, kuntratturi differenti jistgħu, għalhekk, ikunu responsabbli biex jiżguraw li jitħarsu 

kriterji differenti.  

Kriterji tal-Għoti: L-awtoritajiet kontraenti se jkollhom jindikaw fl-avviż tal-kuntratt u fid-dokumenti tas-sejħiet għall-offerti kemm-il punt 

addizzjonali se jingħata għal kull kriterju tal-għoti. Il-kriterji tal-għoti ambjentali għandhom, flimkien, jammontaw għal tal-anqas 15 % tal-punti 

totali disponibbli. 

 

Jekk utent ta’ sistema ta’ stampar konformi jkun qiegħed juża provvista differenti, mimlija mill-ġdid jew rimanifatturata, id-dikjarazzjoni ta’ 

konformità mill-fornitur inizjali mhijiex valida. Biex tinżamm id-dikjarazzjoni ta’ konformità, l-utent irid jikkuntattja lill-fornitur tal-provvisti tal-

istampar mimlija mill-ġdid/rimanifatturati u jikseb konferma tal-konformità ġdida. 

Spejjeż taċ-Ċiklu tal-Ħajja 
Għall-implimentazzjoni tal-APE, wieħed mill-aspetti l-aktar importanti huwa l-analiżi tal-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti li jirrendu l-aktar 

ambjentalment fir-rigward tal-prodotti medji fis-suq. Il-kunsiderazzjonijiet tal-ispejjeż huma speċjalment importanti fl-akkwist pubbliku minħabba 

l-ħtieġa li tiġi ġġustifikata n-nefqa pubblika. L-Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa biex jagħmlu għażliet li huma ta’ valur tajjeb fuq terminu twil 

u kompatibbli ma’ politiki usa’. 

Tali approċċ għandu jinkludi l-ispiża inizjali tal-istallazzjoni, iċ-ċiklu tal-ħajja stmat tiegħu (b’mod indikattiv, il-ħajja medja ta’ tagħmir tal-immaġni 

titqies bħala 5 snin), u l-ispejjeż operattivi inklużi l-ispejjeż fuq l-inka u/jew oġġetti li jikkonsmaw ruħhom tat-toner u l-konsum tal-elettriku. L-

ispejjeż operattivi huma bbażati prinċipalment fuq ix-xiri tal-oġġetti li jikkonsmaw ruħhom (stoċċijiet tal-inka u tat-toner) u fuq livell ieħor fuq l-

elettriku kkunsmat, u dawn huma ferm ogħla mill-prezz tax-xiri inizjali tat-tagħmir tal-immaġni. 

 

Ix-xiri ta’ mudelli effiċjenti fl-użu tal-enerġija huwa simili għal dak ta’ kwalunkwe prodott li juża l-elettriku jiġifieri għażla ta’ gwadann minn kull lat - 

tnaqqis fl-ispejjeż tat-tħaddim tal-prodott, kif ukoll it-tnaqqis tal-impatti ambjentali. Ġeneralment, l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija tal-prodott 
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għandha influwenza relattivament żgħira fuq il-prezz tax-xiri, bla dubju jekk wieħed ikun qiegħed jimmira għal mudell fost dawk il-25 % l-aktar 

effiċjenti fis-suq. 

 

Hawn taħt qegħdin nintroduċu xi xenarji li jikkalkolaw l-iffrankar tal-karta minħabba r-rekwiżit ta’ stampar fuq iż-żewġ naħat tal-paġna għal żewġ 

tipi differenti ta’ printers: 

 
Tabella 1 Iffrankar minħabba r-rekwiżit ta’ stampar fuq iż-żewġ naħat tal-paġna fuq medda ta’ sena, id-dejta hija bbażata fuq is-sena 2005. Sors: Studji 
Preparatorji EuP 
“Tagħmir tal-Immaġni” (Lott 4)  

Tip ta’ printer Immaġnijiet fil-minuta 

(Ipm) 

Paġni kuljum Jiem fis-sena Prezz għal kull paġna 

(Euro) 2 

Iffrankar minħabba r-

rekwiżit ta’ stampar fuq iż-

żewġ naħat tal-paġna 

(Euro) 

EP (Fotografija-

Elettronika) 

15 101 260 0,012 157, 56 

EP (Fotografija-

Elettronika) 

26  335 260 0.012 527, 28 

EP (Fotografija-

Elettronika) 

30 450 260 0,012 702 

IJ (Ink jet) jaħdem 15 16,6 260 0,012 25,9 

IJ (Ink jet) personali 4 3,1 260 0,012 4,8 

 

Il-potenzjal ta’ ffrankar annwali fl-ispejjeż minħabba l-istampar fuq iż-żewġ naħat tal-paġna meta mqabbel mal-istampar fuq naħa waħda għal 

printer EP wieħed 15 ipm (immaġni fil-minuta) f’sena waħda huwa kkalkolat hawn taħt: 

                                                 
2 Il-prezz ma jinkludix il-linka u t-toner. 
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Iffrankar fis-sena minħabba l-istampar fuq iż-żewġ naħat tal-paġna = (101 paġna kuljum * 260 jum) / 2 * 0,012 Euro = 157, 56 Euro fis-sena  

Il-kalkoli ta’ hawn fuq juru li l-iffrankar li jirriżulta jekk jintuża dejjem l-istampar fuq iż-żewġ naħat tal-paġna minflok l-istampar fuq naħa waħda 

huwa sinifikanti għall-printers-EP; u huwa konsiderevoli għall-printers li jaħdmu bl-IJ. L-iffrankar jista’ jkun ferm iktar jekk tintgħażel l-għażla 

“Immaġnijiet multipli fuq folja ta’ karta waħda”, ara l-ispeċifikazzjoni teknika 2. 

 

Ġie kkalkolat3 li, meta mqabbla mal-verżjoni attwali tal-Energy Star, il-mudelli ta’ Tagħmir tal-Immaġni Kummerċjali li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ 

ENERGY STAR Verżjoni 2.0 huma bħala medja 44 fil-mija aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija mill-mudelli tradizzjonali. Dan ser jiġġenera tnaqqis 

rilevanti fl-ispiża tal-enerġija għat-tħaddim ta’ tali apparat meta mqabbel ma’ mudelli anqas effiċjenti. 

 

Barra minn hekk, ġie stmat ukoll li fl-Istati Uniti tal-Amerika (suq b’daqs simili għal dak tal-Unjoni Ewropea), jekk it-Tagħmir tal-Immaġni kollu 

mibjugħ fis-suq tagħhom f’sena jissodisfa l-kriterji l-ġodda ta’ ENERGY STAR verżjoni 2.0, l-ispejjeż tal-elettriku globali se jitnaqqsu b’$1.7 biljun 

filwaqt li l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra annwali jitnaqqsu b’ammont li huwa ekwivalenti għal aktar minn dak ta’ 240 elf karozza. 

 

Il-websajt ta’ Energy Star tal-UE għandha għodda utli għall-kalkolu tal-iffrankar finanzjarju possibbli meta jinxtara prodott aktar effiċjenti: 

http://www.eu-energystar.org/en/en_007.shtml.  

 

 

 

                                                 
3 Kalkolu bbażat fuq id-dejta miksuba mill-Analiżi tal-Iffrankar mit-Tagħmir tal-Immaġni ta' ENERGY STAR Verżjoni Finali 2.0 Marzu 2013 
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