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1 SISSEJUHATUS 
 
ELi keskkonnahoidlike riigihangete (KHR) kriteeriumide eesmärk on hõlbustada avaliku sektori asutustel väiksema keskkonnamõjuga kaupade, 
teenuste ja tööde ostmist. Kriteeriumide rakendamine on vabatahtlik. Kriteeriumid on sõnastatud nii, et neid saaks juhul, kui asutus peab neid 
asjakohaseks, lisada minimaalse redigeerimisega (osaliselt või täielikult) asutuse hankedokumentatsiooni. Avaliku sektori asutustel soovitatakse enne 
hanke väljakuulutamist tutvuda ostetavate kaupade, teenuste ja tööde pakkumisega turul, kus asutus tegutseb.  
Kui avaliku sektori hankija soovib rakendada selles dokumendis soovitatavaid kriteeriume, tuleb seda teha nii, et oleks tagatud vastavus võrdse 
kohtlemise, mittediskrimineerimise, proportsionaalsuse ja läbipaistvuse põhimõtetega ning ELi riigihangete õigusega (vt näiteks direktiivi 2014/24 
artikleid 42, 43, 67 lg 2 ja 68 ning ELi riigihangete õiguse sarnaseid sätteid). See tähendab muu hulgas seda, et pakkumuste hindamise kriteeriume ega 
lepingu täitmise tingimusi ei tohi valida ega rakendada viisil, mis diskrimineerib otseselt või kaudselt teistest liikmesriikidest või kolmandatest riikidest 
pärit ettevõtjaid. Praktilist teavet nende aspektide kohta võib leida ka 2016. aasta käsiraamatust roheliste ostude kohta, mis asub aadressil 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm.  
Selles dokumendis kirjeldatakse ELi keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriume pildindusseadmete, kulumaterjalide ja printimisteenuste kohta. 
Kaasasolev tehniline aruanne sisaldab kriteeriumide valiku täielikku põhjendust ja viiteid lisateabele.  
Kriteeriumid on jagatud valikukriteeriumideks, tehniliseks kirjelduseks, pakkumuste hindamise kriteeriumideks ja lepingu täitmise tingimusteks. 
Kriteeriume on kaht tüüpi. 

• Põhikriteeriumid – need võimaldavad KHRi põhimõtteid hõlpsalt rakendada, keskenduvad toote peamistele keskkonnahoidlikele omadustele 
ning nende eesmärk on hoida ettevõtete halduskulud minimaalsena. 

• Põhjalikud kriteeriumid – need võtavad arvesse rohkem aspekte ja keskkonnatoime kõrgemat taset ning neid saavad rakendada asutused, kes 
soovivad keskkonna- ja uuenduseesmärke veel rohkem toetada. 

Märge „põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama“ lisatakse, kui mõlema tüübi kriteeriumid on samad. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Määratlus ja rakendusala 
 
Pildindusseadmete, kulumaterjalide ja printimisteenuste tooterühm sisaldab järgnevat. 

- Pildindusseadmed1 on tooted, mis on mõeldud kasutamiseks kontoris või kodus või mõlemas ning millel on üks või mitu järgmist 
funktsiooni: 

a) märgistusprotsessi käigus kas võrgu/kaardiliidese kaudu saadud digikujutisest või paberkandjalt skannimise/kopeerimise teel 
prinditud kujutise tootmine paberdokumendi või fotona; 
b) digikujutise loomine paberkandjalt skannimise/kopeerimise teel. 

Rakendusalasse ei kuulu: 
a) digitaalsed duplikaatorid,  
b) kirjasaatmismasinad, 
c) faksimasinad.  

- Kulumaterjalid ehk asendatavad tooted on pildindusseadme toimimiseks vajalikud. Neid saab asendada või lisada kas lõppkasutaja või 
teenusepakkuja tavapärase kasutamise ajal ning pildindusseadme eluaja jooksul. Kulumaterjalid, mis kuuluvad selle ELi keskkonnahoidliku 
riigihanke kriteeriumide reguleerimisalasse, on anumad ja kassetid. 

Anum on lõppkasutaja asendatav toode, mille sees on tooner või tint ja mis paigaldatakse pildindusseadme peale või sisse või 
tühjendatakse selle sisse. Anumad ei sisalda pildindusseadme toimimiseks vajalikke sisseehitatud komponente ega liikuvaid osi. 
Anumaid võib nimetada ka pudeliteks või mahutiteks.  
Kassett (tint/tooner) on lõppkasutaja asendatav toode, mis paigaldatakse pildindusseadme sisse või peale ning millel on printimisega 
seotud funktsioonid ja mis sisaldab lisaks tindile või toonerile pildindusseadme toimimiseks vajalikke sisseehitatud komponente või 
liikuvaid osi. Kassette võib nimetada ka mooduliteks. 

Kassetid ja anumad võivad olla: 
- uued (valmistanud kas algseadmete valmistaja või mitte algseadmete valmistaja, sh võltsingud); 
- taastatud (algseadmete valmistaja või mitte algseadmete valmistaja poolt); 
- täidetud (algseadmete valmistaja või mitte algseadmete valmistaja poolt). 

- Printimisteenused on teenuslepingud, kus hind on seotud prinditavate lehekülgede arvuga. Nende lepingute hulka võib kuuluda 
pildindusseadmete ja/või kulumaterjalide tarnimine, hooldus, olelusringi lõppemise tegevused ning organisatsioonis prinditavate dokumentide 
optimeerimine. 
 

Pildindusseadmeid võib liigitada tüübi järgi ning kriteeriumid hõlmavad järgmisi tüüpe. 

 
1 See dokument ei hõlma pildindusseadmeid, mis on meditsiiniseadmed nõukogu direktiivi 93/42/EMÜ artikli 1 lõike 2 punkti a tähenduses (või alates 26. maist 2021 kooskõlas määruse 2017/745 artikli 2 lõikega 1). 
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- Printer: toode, mille põhifunktsioon on valmistada elektroonilisest sisendist paberkandjal väljund. Printer suudab vastu võtta infot ühe 
kasutajaga või võrku ühendatud arvutitest või muudest sisendseadmetest (nt digikaamerad). See määratlus hõlmab tooteid, mida müüakse 
printeritena, ning printereid võib saada kohapeal ajakohastada nii, et need vastavad multifunktsionaalse seadme määratlusele. 

- Koopiamasin: toode, mille ainus funktsioon on valmistada paberkandjal originaalist paberkandjal koopiaid. See määratlus hõlmab tooteid, 
mida müüakse koopiamasinate ja täiendatavate digitaalsete koopiamasinatena. 

- Multifunktsionaalne seade: toode, mis täidab kaht või rohkemat põhifunktsiooni (printer, skanner, koopiamasin, faksimasin). 
Multifunktsionaalsel seadmel võib olla sisseehitatud vormitegur või see võib koosneda mitmest funktsionaalselt ühendatud komponendist. 
Multifunktsionaalse seadme kopeerimisfunktsioon erineb ühe lehe kaupa kopeerimise funktsioonist, mis mõnel faksimasinal esineb. See 
määratlus hõlmab tooteid, mida müüakse multifunktsionaalsete seadmete ja multifunktsionaalsete toodetena. 

- Skanner: toode, mille põhifunktsioon on teisendada paberoriginaalid elektroonilisteks kujutisteks, mida saab salvestada, redigeerida, 
teisendada ja edastada, peamiselt personaalarvuti keskkonnas. See määratlus hõlmab tooteid, mida müüakse skanneritena. 

- Professionaalne pildindustoode: printer või multifunktsionaalne seade, mis valmistab müügiks mõeldud tooteid ja millel on järgmised 
omadused: 

a) toetab paberit, mille põhikaal on vähemalt 141 g/m2; 
b) suudab printida A3 suurust; 
c) mustvalge prindiga toote korral on selle kiirus vähemalt 86 ipm; 
c) värviprindiga toote korral on selle kiirus vähemalt 50 ipm; 
e) prinditihedus on vähemalt 600 × 600 punkti tolli kohta; 
f) baasmudeli kaal on üle 180 kg ning  

värviprindiga toodetel on viis ja mustvalge prindiga toodetel neli järgnevat lisafunktsiooni standard- või lisavarustuses: 
g) tootlikkus vähemalt 8 000 lehte; 
h) digitaalne eessüsteem; 
i) auguraud; 
j) liimköitmine või rõngasköitmine (või sarnane, näiteks liimitava köiteseljaga või traatköitmine, kuid mitte sadulklammerdus);  
k) dünaamiline muutmälu (DRAM) vähemalt 1 024 MB; 
l) kolmanda isiku värvisertifikaat (nt IDEAlliance Digital Press Certification, FOGRA Validation Printing System Certification või 
Japan Colour Digital Printing Certification, kui toode prindib värviliselt); 
m) võimaldab kasutada kaetud paberit. 

 
Muud määratlused on allpool. 

- Trumlimoodul: lõppkasutaja asendatav toode, mis asetseb pildindusseadme sees ja sisaldab fototundlikku trumlit. 
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- Kuumuti: lõppkasutaja asendatav toode, mis asetseb pildindusseadmes ja sisaldab kuumutatavate rullikute paari, mis sulatavad tooner 
väljundkandjale. 

- Ülekanne: lõppkasutaja asendatav toode, mis aitab toonerit enne sulatamist väljundkandjale kanda. 
- Uus toode: uus kassett/anum. 
- Taastatud kassett või anum: kassett või anum, mida on vähemalt üks kord kasutatud ning mille algne seisund ja omadused on pärast 

olelusringi lõppu taastatud või paremaks muudetud, näiteks on asendatud kuluvosad ja lisatud uut toonerit või tinti (sh tahke tint). Saadav 
toode müüakse samasuguse garantiiga nagu uus kassett või anum. 

- Täidetud kassett või anum: kassett või anum, mis on ära kasutatud ja täidetud uue tooneri või tindiga (sh tahke tint). 
- Võltsing:  uus kassett/anum, mille on tootnud kolmas isik (mitte algseadmete valmistaja), kuid mida müüakse ebaseaduslikult algseadmete 

valmistaja kaubamärgi all. 
 
1.2 Üldine märkus kontrollimise kohta 
 
Mitme kriteeriumi puhul soovitatakse kasutada kontrollimiseks katsearuandeid. Iga kriteeriumi puhul näidatakse asjakohased katsemeetodid, mis 
põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud mõõtmismeetoditel ja standarditel. Nii saab tagada, et pakkujate väited on kontrollitavad, korratavad, 
auditeeritavad ja eelkõige võrreldavad. Avaliku sektori asutus otsustab ise, millises etapis need katsetulemused esitatakse. Üldiselt pole vaja nõuda 
kõigilt pakkujatelt kohe alguses katsetulemusi. Pakkujate ja avaliku sektori asutuste koormuse vähendamiseks piisab pakkumuse esitamiseks ettevõtja 
kinnitusest. Hiljem on katsete nõudmiseks mitu võimalust. 

a) Hankemenetluse etapis 
Ühekordsete tarnelepingute puhul võib seda tõendit küsida majanduslikult soodsaima pakkumuse esitajalt. Kui tõend loetakse piisavaks, võib 
lepingu sõlmida. Kui tõendit peetakse ebapiisavaks või mittevastavaks: 

i) kui kontrollimine puudutab tehnilist kirjeldust, tuleks tõendit küsida paremuselt järgmise hindega pakkujalt, kellega võidakse seejärel 
leping sõlmida; 

ii) kui kontrollimine puudutab pakkumuste hindamise kriteeriumi, eemaldatakse antud lisapunktid ning pakkumuse hinne arvutatakse 
ümber koos kõigi sellega kaasnevate tagajärgedega. 

Katsearuanne kinnitab ainult seda, et teatud omadusi on katsetatud näidistootel, mitte lepingu alusel tegelikult tarnitavatel toodetel. 
Raamlepingute puhul võib olukord olla teistsugune. Seda stsenaariumi käsitletakse ka järgnevas lepingu täitmist puudutavas punktis ning 
allpool olevates lisaselgitustes. 

b) Lepingu täitmise ajal 
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Katsetulemusi võib nõuda ühele või mitmele lepingu alusel tarnitavale tootele kas üldiselt või siis, kui on valedeklaratsiooni kahtlus. See on 
eriti tähtis raamlepingute puhul, mis ei näe ette esimest tellimust.  
Soovitatav on lisada selgesõnalised lepingu täitmise sätted. Nendes tuleks ette näha, et avaliku sektori hankijal on õigus teha lepingu kehtivuse 
ajal pistelisi kontrollimisi. Kui sellise kontrollimise tulemused näitavad, et tarnitavad tooted ei vasta kriteeriumidele, on avaliku sektori hankijal 
õigus rakendada trahve ja võimalus leping lõpetada. Mõni avalik asutus lisab tingimuse, et kui toote kontrollimisel osutub toode nõuetele 
vastavaks, kannab kontrollimiskulud avaliku sektori asutus, aga kui toode ei vasta nõuetele, kannab kulud tarnija. 
Raamlepingute puhul sõltub tõendi esitamise punkt lepingust. 

i) Ühe operaatoriga raamlepingute puhul, kus tarnitavad tooted määratakse kindlaks raamlepingu sõlmimise ajal ning kus küsimus on vaid 
selles, mitut ühikut on vaja, kehtivad samad põhimõtted, nagu on eespool kirjeldatud ühekordsete lepingute puhul. 

ii) Raamlepingute puhul, kus kõigepealt tehakse eelvalik võimalike tarnijate hulgast, kes hakkavad seejärel omavahel konkureerima, 
peavad pakkujad algses eelvaliku etapis tõendama ainult oma suutlikkust pakkuda esemeid, mis vastavad raamlepingu 
miinimumnõuetele. Sellele järgnevate kutsega lepingute (või tellimuste) puhul, mis sõlmitakse pärast eelvalitud tarnijate vahel 
korraldatud konkurssi, kehtivad juhul, kui konkursi käigus tuleb tõendada lisanõuete täitmist, samad põhimõtted, nagu on kirjeldatud 
eespool punktides a ja b. Kui konkursi tulemus otsustatakse üksnes hinna põhjal, tuleks kaaluda kontrollimist lepingu täitmise etapis. 

Esile tuleb tõsta ka pakkujate võimalust esitada kinnitus toodetele antud I tüübi ökomärgisena (kooskõlas standardiga ISO 14024), mis vastab 
ettenähtud nõuetele. Sellised tooted loetakse asjaomastele kriteeriumidele vastavaks ning kontrollimist nõutakse samamoodi nagu 
katsetulemuste puhul. 
Arvestada tuleb, et kooskõlas direktiivi 2014/24/EL artikli 44 lõikega 2 peavad avaliku sektori hankijad aktsepteerima ka teisi asjakohaseid 
tõendeid. See võib olla näiteks tootja tehniline toimik, kui asjaomasel ettevõtjal pole katsearuandeid või tal pole võimalik neid ettenähtud aja 
jooksul saada. Sealjuures ei tohi katsearuannete puudumine olla põhjustatud asjaomase ettevõtja süü tõttu ning asjaomane ettevõtja peab 
tõendama, et tema pakutav töö, kaup või teenus vastab tehnilistes andmetes kirjeldatud kriteeriumidele, lepingu sõlmimise kriteeriumidele või 
lepingu täitmise tingimustele. Isegi kui viidatakse kindla katseid tegeva vastavushindamisasutuse sertifikaadile/katsearuandele, peab avaliku 
sektori hankija aktsepteerima ka teiste samaväärsete hindamisasutuste välja antud sertifikaate/katsearuandeid. 
Selleks peab hankekutse sisaldama tingimust, mis kindlustab hangitavate pildindusseadmete ja kulumaterjalide vastavuse kõigile ELis ja toote 
hankimiskoha riigis (riikides) kehtivatele asjaomastele nõuetele, näiteks CE-märgis, ohtlike ainete kasutamise piiramise (RoHS) direktiiv, 
kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) käsitlev Euroopa Liidu määrus ning elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete (elektroonikaromude) direktiiv.  
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2 PEAMISED KESKKONNAASPEKTID  
 
Olemasolevate teaduslike tõendite järgi on pildindusseadmete, kulumaterjalide ja printimisteenuste peamine keskkonnamõju elutsükli perspektiivist 
kokku võetud allpool tabelites (lisateavet leiab tehnilisest aruandest). Samas tabelis on esitatud ka ELi KHRi põhimõtteid selliste mõjude 
leevendamisel või vähendamisel. 

Peamised keskkonnaaspektid  KHRi põhimõtted 

• Printerite, multifunktsionaalsete seadmete ja skannerite 
elektrikasutus.  

• Kulumaterjalide, eriti paberi ja kassettide kasutamine 
(printeritel ja multifunktsionaalsetel seadmetel). 

• Printerite, multifunktsionaalsete seadmete ja skannerite 
tootmine, eriti energiatõhusamate toodete tootmine (nt 
lasertehnoloogiad). 

• Võimalike ohtude teke vanade elektroonikaseadmete ebaõigest 
kõrvaldamisest.  

• Kasutusaegne heide. 
• Ohtlike ainete sisaldus. 
• Kassettide, eriti korpuse ja trükipea tootmine. 
• Paberi hulk, millele saab kasseti abil teha soovitud 

kvaliteediga väljatrüki. 

 • Energiatõhusate pildindusseadmete ostmine. 
• Teenuste ostmine, mis optimeerivad 

printimisprotsessi. 
• Toodete ostmine pakkujatelt, kes rakendavad 

ohtlikele koostisosadele piiratud ainete järelevalvet. 
• Kasutusfaasis tekkiva piiratud siseruumiheitega ja 

ohtlike ainete piiratud sisaldusega toodete ostmine. 
• Selliste toodete ostmine, mis on projekteeritud viisil, 

et põhikomponente saab parandada. 
• Olelusringi lõpu haldustavade nõudmine eesmärgiga 

suurendada ressursside taastumist. 
• Selliste seadmete tootmine, mis suudavad kasutada 

taastatud kulumaterjale ja ringlussevõetud paberit. 
• Keskkonnasäästlikkuse alase teabe esitamise 

nõudmine. 
• Selliste teenuste nõudmine, mille raames 

optimeeritakse pildindusseadmete parki. 
• Kontrollitud kvaliteediga kulumaterjalide 

hankimine. 
 

Mõjude järjestus ei kajasta tingimata nende suurust. 
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Üksikasjalikku teavet pildindusseadmete, kulumaterjalide ja printimisteenuste kohta, sh teave seotud õigusaktide, standardite ja tõendina kasutatavate 
tehniliste allikate kohta, leiab tehnilisest aruandest. 

 
3 KRITEERIUMIDE ÜLESEHITUS  

Kriteeriumid on jagatud kolme teemapõhisesse peakategooriasse: 1) pildindusseadmed, 2) kulumaterjalid ja 3) printimisteenused. Üks horisontaalne 
jaotis ja lepingueelse vastavuse säte kehtib kõigile kolmele kriteeriumikategooriale. Kriteeriume võib kasutada ka pikaajaliste rendilepingute puhul, 
sest need eriti soosivad hästi vastupidavate seadmete kasutamist ja ressursitõhusust. 
 

 Ei Kriteerium Põhikriteerium Põhjalik 
kriteerium 

LEPINGUEELNE TINGIMUS  
TEEMA: EELHINDAMINE  
(viib läbi muu pakkuja, mitte pildindusseadmete hanke võimalik täitja) 

LEPINGU TÄITMISE 
SÄTTED CPC1 Olemasoleva seadmepargi ja hankevajaduste eelhindamine X X 

KRITEERIUMIKATEGOORIA 1 – PILDINDUSSEADMED  
TEEMA: PILDINDUSSEADMETE OSTMINE JA RENTIMINE 

VALIKUKRITEERIUMID SC1 Piiratud ainete järelevalve  X 

TEHNILINE KIRJELDUS 

TS1 Pildindusseadmete minimaalne energiatõhusus X X 

TS2 Kahepoolse pildinduse valmidus X X 

TS3 Mitme lehe printimine ühel lehel X X 
TS4 Ringlussevõetud paberi kasutamise võimalus X X 
TS5 Taastatud kassettide kasutamise võimalus X X 
TS6 Väiksem arv materjale  X 

TS7 Teave tarbimisjärgselt ringlusse võetud plasti kasutamise 
kohta  X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422155
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 Ei Kriteerium Põhikriteerium Põhjalik 
kriteerium 

TS8 (a) Varuosade saadavus X X 
TS8 (b) Demonteerimise ja parandamise plaan X X 
TS8 (c) Ringlussevõtuplaan X X 
TS9 Ainete heitkogused X X 
TS10 Müraemissioon X X 
TS11 Väga ohtlikud ained X X 
TS12 Ohtlike ainete sisaldus  X 
TS13 Püsivara värskendamise kontroll  X 
TS14 Garantii- ja teenuslepingud X X 

TS15 (a) ELi KHRi kriteeriumidele vastava koopia- ja 
joonestuspaberi tarnimine 

X X 

TS15 (b) ELi KHRi kriteeriumidele vastavate kassettide tarnimine X X 

PAKKUMUSTE 
HINDAMISE 

KRITEERIUMID 

AC1 
 

Pildindusseadmete energiatõhususe parandamine 
väljaspool TS1  X X 

AC2 (a) Pikemad garantiid  X X 

AC2 (b) Pikim garantii X X 

AC3 
Pildindusseadmete tagasivõtusüsteem X  
Pildindusseadmete olelusringi lõpu haldamine  X 

AC4 Korduskasutatavate/taastatud tindi- ja/või toonerikassettide 
tarnimine 

X X 

LEPINGU TÄITMISE 
SÄTTED 

CPC2 Pildindusseadmete korduskasutamise/ringlussevõtu 
tegevuste aruandlus 

X X 

CPC3 Tarnitud kulumaterjalide aruandlus X X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422163
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422164
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165


 

11 

KRITEERIUMIKATEGOORIA 2 – KULUMATERJALID 
TEEMA: KULUMATERJALIDE OSTMINE (KASSETID JA/VÕI ANUMAD) 

TEHNILINE KIRJELDUS 

TS16 Kassettide/anumate tootlikkuse deklaratsioon lehekülgedes X X 
TS17 Kulumaterjalide massi ressursitõhusus  X 
TS18 Ohtlikud ained kulumaterjalides  X 
TS19 Korduskasutuse/taastamise kava X X 
TS20 Kulumaterjali kvaliteet X X 

TS21 Kassettide ja anumate tagasivõtusüsteem ning 
elektroonikaromude registreerimine 

X X 

PAKKUMUSTE 
HINDAMISE 

KRITEERIUMID 

AC5 Elektrofotograafiliste kulumaterjalide ressursitõhusus X X 
AC6 Korduskasutuse/taastamise edendamine X X 
AC7 Kassettide olelusringi lõpu haldamine  X 

LEPINGU TÄITMISE 
SÄTTED CPC4 Kulumaterjalide korduskasutuse/ringlussevõtu tegevuste 

aruandlus 
X X 

KRITEERIUMIKATEGOORIA 3 – PRINTIMISTEENUSED  
TEEMA: VÄLJUNDI OSTMINE – VÄLJATRÜKKIDE ARV 

TEHNILINE KIRJELDUS 

TS22 (a) Pildindusseadmete korduskasutuse kohustus X X 

TS22 (b) Pildindusseadmete parandamise kohustus X X 

TS23 
ELi KHRi kriteeriumidele vastavate pildindusseadmete 
tarnimine 

X X 

TS24 (a) ELi KHRi kriteeriumidele vastava paberi tarnimine X X 

TS24 (b) ELi KHRi kriteeriumidele vastavate kassettide tarnimine X X 

PAKKUMUSTE 
HINDAMISE 

KRITEERIUMID 

AC8 
Korduskasutatavate/taastatud kassettide ja anumate 
tarnimine 

X X 

AC9 Juhitud printimisteenuste pakkumine  X 

LEPINGU TÄITMISE CPC5 Tarnitud kulumaterjalide aruandlus X X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422168
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422171
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422173
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SÄTTED CPC6 Kulumaterjalide kasutamise teabe esitamine  X 

CPC7 Keskkonnateabe esitamine teenuslepingu kehtivuse ajal  X 

HORISONTAALSED KRITEERIUMID  
(kohaldub kõigile kriteeriumikategooriatele) 

TEHNILINE KIRJELDUS 

TS25 (a) Kulumaterjalide tarne tagamine lepingu kehtivuse ajal X X 

TS25 (b) Varuosade tarne tagamine lepingu kehtivuse ajal X X 

TS26 Juhised kasutajale rohelise jõudlushalduse kohta X X 

 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422178
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4 OLEMASOLEVA SEADMEPARGI JA HANKEVAJADUSTE EELHINDAMINE 
4.1 Teema 

Teema 

Olemasoleva seadmepargi ja hankevajaduste eelhindamine 

4.2 Lepingu täitmise sätted 

CPC1. Olemasoleva seadmepargi ja hankevajaduste eelhindamine 
Põhikriteeriumid Põhjalikud kriteeriumid 

(Seda lepingut tuleks vaadelda eelprotseduurina, mille viib läbi muu pakkuja, mitte pildindusseadmete hanke võimalik täitja. Eelhindamist tuleks 
kasutada ainult juhul, kui hankiv asutus tuvastab vajaduse optimeerida enne uute pildindusseadmete hankimist olemasoleva seadmepargi 
kasutust ja kui hankija otsustab mitte kasutada hindamiseks oma töötajaid.) 
Teenusepakkuja peab hindama kõiki praegusi pildindusseadmeid, mis hankiva asutuse asukohas/asukohtades kasutusel on, ning esitama 
hankivale asutusele hindamistulemused. Hindamise käigus tuleb tuvastada järgnev: 
• iga asukoha pildindusseadmete mudelite arv; 
• iga pildindusseadme mudeli nimi, mudelinumber ja liik; 
• iga pildindusseadme mudeli ligikaudne vanus. 
Teenusepakkuja peab hankija edastatud (või olemasolevates masinates salvestatud andmete analüüsi kaudu saadud) peamiste printimisvajaduste 
aja eespool kirjeldatud hindamistulemuste alusel liigitama iga pildindusseadme mudeli selgesse kategooriasse, mis tuvastab nende tulevase 
oleku. Näidiskategooriad on järgnevad. 
o Säilitatav toode: toode, mis jääb hankiva asutuse organisatsiooni ja seda kasutatakse edasi. 
o Tagastatav toode: toode, mis tagastatakse selle praegusele või eelmisele tarnijale (kui on asjakohane). 
o Korduskasutatav toode: toode, mis müüakse korduskasutamiseks väljaspool hankiva asutuse organisatsiooni. 
o Taastatav toode: toode, mida tuleb selle jõudluse ja/või funktsionaalsuse suurendamiseks või taastamiseks või kohalduvate 

tehnikastandardite või nõuete täitmiseks töödelda, mille tulemusel saadakse täielikult toimiv toode, mida saab kasutada vähemalt alguses 
ettenähtud otstarbel. 

o Ringlussevõtt: toode, mis tuleb saata olelusringi lõpu töötlusesse. 
Eespool kirjeldatud elementide põhjal peab teenusepakkuja koostama lühikese aruande, milles antakse hankijale soovitusi lisaks hangitavate uute 
toodete arvu ja omaduste kohta. 
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5 ELI KESKKONNAHOIDLIKE RIIGIHANGETE KRITEERIUMID PILDINDUSSEADMETE OSTMISEKS  

5.1 Teema 

Teema 

Kogu olelusringi jooksul väikese keskkonnamõjuga pildindusseadmete ostmine  

5.2 Valikukriteeriumid  

Põhikriteeriumid Põhjalikud kriteeriumid 

SC1. Piiratud ainete järelevalve 
 Pakkuja peab näitama piiratud kasutusega ainete järelevalve raamistiku 

rakendamist tarnitavate toodete tarneahelas. Piiratud kasutusega ainete 
järelevalve peab hõlmama vähemalt järgmisi valdkondi: 
- toote projekteerimine/kujundamine; 
- tarnija vastavus; 
- analüütiline katsetamine. 
Piiratud ainete järelevalve peab kohalduma vähemalt REACHi kandidaatainete 
loetelus olevatele ainetele ja RoHSi piiratud ainetele. Rakendamisel tuleb 
tarnitavate toodete koostise kohta esitatud info kindlakstegemiseks, 
jälgimiseks ja deklareerimiseks kasutada standardi IEC 62474 
materjalideklaratsioonide andmebaasi*. Piiratud kasutusega ainete järelevalvet 
tuleb kasutada selleks, et pakkuja oleks teadlik IEC 62474 andmebaasis 
sisalduvate ainete olemasolust või puudumisest. 
Tarnija deklaratsioonid tarnitavate toodete asjaomaste materjalide, osade ja 
allsõlmede vastavuse kohta piiratud kasutusega ainete järelevalve nõuetele 
peavad olema olemas ja ajakohased. Neid võivad toetada tarnija auditid ja 
analüütilised katsed, kui need on asjakohased. Piiratud ainete järelevalve 
protseduurid peavad tagama selle, et toote ja tarnija vastavus hinnatakse 
järgnevatel juhtudel ümber: 
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- piiratud ainete nõuete muutumine; 
- tarnitavate materjalide, osade ja sõlmede muutumine; 
- tootmis- ja koostetoimingute muutumine. 
Piiratud ainete järelevalvet tuleb rakendada kooskõlas IEC 62476 või 
samaväärsete juhistega ning IEC 62474 materjalideklaratsioonide 
andmebaasiga. 
* Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon (IEC), IEC 62474: Material 
declaration for products of and for the electrotechnical industry, 
http://std.iec.ch/iec62474 
Kontrollimine 
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, milles kirjeldatakse süsteemi, selle 
protseduure ja rakendamise tõendeid. 
Asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed, mis täidavad ettenähtud nõudeid, 
loetakse vastavuses olevaks. 

 
5.3 Tehniline kirjeldus  

Põhikriteeriumid Põhjalikud kriteeriumid 

TS1. Pildindusseadmete minimaalne energiatõhusus 
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 
(Kohaldub pildindusseadmetele, mida hõlmavad Energy Stari energiatõhususe nõuded) 
Pildindusseadmed peavad vastama kõigile energiatõhususe ja energiahalduse nõuetele, mis on kehtestatud ENERGY STARi kõige värskemas kirjelduses 
[versioon tuleb täpsustada hankekutses, võttes arvesse selgitavat märkust]. 
Publikatsiooni koostamise ajal kehtis ENERGY STARi versioon 3.0 ning uusi versioone saab vaadata lingilt 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama aruanded katsete kohta, mis on tehtud kooskõlas hankekutses märgitud ENERGY STARi versiooni(de)s kehtestatud katsemeetoditega. 

http://std.iec.ch/iec62474
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Asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed, mis täidavad ettenähtud nõudeid, loetakse vastavuses olevaks. 

Selgitav märkus: TS1. Pildindusseadmete minimaalne energiatõhusus 
Selleks et tagada toodete saadavus hankemenetluse jaoks, tuleb esimesel aastal pärast ENERGY STARi uue versiooni avaldamist lubada jaotises TS1 nii 
ENERGY STARi uut kui ka eelmist versiooni. 

TS2. Kahepoolse pildinduse valmidus 
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 
(Kohaldub pildindusseadmetele, mida hõlmavad Energy Stari kahepoolse pildinduse nõuded.) 
Pildindusseadmed peavad vastama kõigile automaatse kahepoolse pildinduse nõuetele, mis on kehtestatud ENERGY STARi kõige värskemas kirjelduses 
[versioon tuleb täpsustada hankekutses], ning kahepoolne printimine peab olema vaikeseadistus. 
Publikatsiooni koostamise ajal kehtis ENERGY STARi versioon 3.0 ning uusi versioone saab vaadata lingilt 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment.  
Kontrollimine  
ENERGY STARi andmebaasis registreeritud või asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed, mis täidavad ettenähtud nõudeid, loetakse vastavuses olevaks. 
Aktsepteeritakse ka tootja deklaratsiooni, milles kinnitatakse nendele nõuetele vastamist. 

Selgitav märkus: TS2. Kahepoolse pildinduse valmidus 
Selleks et tagada toodete saadavus hankemenetluse jaoks, tuleb esimesel aastal pärast ENERGY STARi uue versiooni avaldamist lubada jaotises TS2 nii 
ENERGY STARi uut kui ka eelmist versiooni. 

TS3. Mitme lehe printimine ühel lehel 
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 
Pildindusseadme standardfunktsioonide hulgas peab olema võimalus printida tootja pakutava originaaltarkvara abil (printeridraiver) dokumendi kaht või 
enamat lehte ühel lehel. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, milles kinnitatakse selle nõude täitmist. Asjaomase I tüübi ökomärgisega tooted, mis täidavad loetletud nõudeid, 
loetakse vastavuses olevaks.  

TS4. Ringlussevõetud paberi kasutamise võimalus 
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 
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Pildindusseade peab olema võimeline töötlema ringlussevõetud paberit, mis vastab standardi EN 122812 kvaliteedinõuetele.  
See kriteerium ei kohaldu skanneritele. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama vastavusdeklaratsiooni või dokumentatsiooni, mis tõendab, et standardi EN 12281 nõuetele vastavat ringlussevõetud paberit võib tootes 
kasutada. Asjaomase I tüübi ökomärgisega tooted, mis täidavad loetletud nõudeid, loetakse vastavuses olevaks.  

TS5. Taastatud kassettide ja anumate kasutamise võimalus 
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama)  
Tooted ei tohi olla projekteeritud selliselt, et neis ei saa kasutada taastatud tooneri- ja/või tindikassette ja -mahuteid. Ehitus-, tarkvara- ega muid meetmeid, mis 
takistaksid taastatud kassettide ja anumate kasutamist, ei tohi olemas olla ega rakendada.  
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama vastavusdeklaratsiooni või dokumentatsiooni, mis tõendab, et tootes saab kasutada taastatud kassette ja anumaid. Asjaomase I tüübi 
ökomärgisega tooted, mis täidavad loetletud nõudeid, loetakse vastavuses olevaks. 

TS6. Väiksem arv materjale 
 Sarnase funktsiooniga plastkomponentide jaoks kasutatavate materjalide arv 

peab piirduma ühe materjaliga. Kehtib järgmise suhtes: 

─ ümbrisosad, raam; 

─ mehaanikaosad (≥ 25 g). 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama tooteskeemi, millelt on näha asjaomased plastosad ja 
kasutatava polümeeri tüüp.  
Asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed, mis täidavad ettenähtud nõudeid, 
loetakse vastavuses olevaks. 

TS7. Teave tarbimisjärgselt ringlusse võetud plasti kasutamise kohta 
 Esitada tuleb tarbimisjärgselt ringlusse võetud plasti sisalduse protsent, mis 

arvutatakse protsendina kogu plastist (kaalu järgi). Protsendid tuleb esitada 
 

2 EN 12281: Printing and business paper for dry toner imaging processes 
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järgmiste sammudena: x < 1 %, 1 % ≤ x < 5 %, 5 % ≤ x < 10 %, 10 % ≤ x < 
15 %, 15 % ≤ x < 20 % ja üle selle (5 % intervalliga). 
 
Järgnevad osad võib arvutusest välja jätta: trükkplaadid, kaablid, pistikud, 
elektroonikakomponendid, optikakomponendid, elektrostaatilise laengu 
komponendid, elektromagnetilise häiringu komponendid ja bioloogiline 
plastmaterjal. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, milles kirjeldatakse 
pildindusseadme(te) mudeli(te)s tarbimisjärgselt ringlusse võetud plasti 
osakaalu kooskõlas standardiga EN 45557. Dokumentatsiooniks loetakse 
tootja deklaratsioon, vastavustõend koos asjaomase keskkonnakavaga, mis 
sisaldab samu tootedisaini omadusi, ja alternatiivseid tõendeid, milles 
kirjeldatakse tarbimisjärgselt ringlusse võetud plasti sisaldust. 
Asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed, mis täidavad ettenähtud nõudeid, 
loetakse vastavuses olevaks. 

TS8 (a). Varuosade saadavus 
Tootja peab pakkuma allpool loetletud varuosi vähemalt kolm aastat alates 
ostu kuupäevast.  

• Trükipead (kui tegemist ei ole kulumaterjaliga) 
• Laseriüksus (kui tegemist ei ole kulumaterjaliga) 

• Kuumutid (kui tegemist ei ole kulumaterjaliga)  
• Trumlid (kui tegemist ei ole kulumaterjaliga)  

Tootja, importija või volitatud esindajad peavad tagama eespool nimetatud 
varuosade tarnimise 15 tööpäeva jooksul pärast tellimuse saamist. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, milles kinnitatakse, et varuosad on 
kättesaadavad kriteeriumides nimetatud aja jooksul. 

Tootja peab pakkuma allpool loetletud varuosi vähemalt viis aastat alates ostu 
kuupäevast.  

• Andmesalvestusseadmed 
• Skannerid 

• Trükipead (kui tegemist ei ole kulumaterjaliga) 
• Laseriüksus (kui tegemist ei ole kulumaterjaliga) 
• Kuumutid (kui tegemist ei ole kulumaterjaliga)  

• Trumlid (kui tegemist ei ole kulumaterjaliga) 
• Ülekanderihmad/-komplektid (kui tegemist ei ole kulumaterjaliga) 

• Hoolduskomplektid (kui tegemist ei ole kulumaterjaliga) 
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Asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed, mis täidavad ettenähtud nõudeid, 
loetakse vastavuses olevaks.  

• Paberi etteande komponendid 
• Tihedusandurid 
• Toite ja juhtimisahela trükkplaadid 

• Kasseti/anuma kinnituskomponendid 
• Välised toiteallikad 

• Liigendid  
Tootja, importija või volitatud esindajad peavad tagama eespool nimetatud 
varuosade tarnimise 15 tööpäeva jooksul pärast tellimuse saamist. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, milles kinnitatakse, et varuosad on 
kättesaadavad kriteeriumides nimetatud aja jooksul. 
Asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed, mis täidavad ettenähtud nõudeid, 
loetakse vastavuses olevaks. 

Selgitav märkus: TS8 (a). Varuosade saadavus 
Varuosad on kõik komponendid või sõlmed, mis võivad katki minna ja/või mida tuleb toote tööea jooksul välja vahetada. Muud osad, mille eluiga ületab 
tavaliselt toote eluea, ei ole varuosad. 

TS8 (b). Demonteerimise ja parandamise plaan 
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama)  
Pildindusseadmed tuleb projekteerida selliselt, et neid oleks lihtsam demonteerida ja parandada. Järgida tuleb järgnevaid nõudeid.  

• Ümbrised, raam, elektri-/elektroonikasõlmed ja kassetid/anumad on eraldatavad või ühendatud eraldusabidega[1]. 

• Elektri-/elektroonikasõlmed ja -komponendid, nagu akud ja kondensaatorid, mis võivad sisaldada ohtlike ainetega komponente, samuti elavhõbedat 
sisaldavad luminofoorlambid, on hõlpsasti leitavad ja eemaldatavad. 

• Ümbrise ja elektri-/elektroonikasõlmede demonteerimine on võimalik A-, B- ja C-klassi tööriistadega, mis vastavad standardile EN 45554:2020[2]. 

• Ümbrise osade, raami ja elektri-/elektroonikasõlmede kinnitamiseks mõeldud kruviühendusi tuleb pingutada kuni kolme tööriistaga. 

• Ümbrisel ja raamil on lubatud ainult korduskasutatavad kinnitused[3]. 
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• Kogu üksuse saab demonteerida üks isik (st korraga tuleb avada ainult üks klõpskinnitus). 

• Ümbriseosad ei sisalda elektroonikasõlmi. 

• Tootja on teinud eespool kirjeldatud disainiomaduste suhtes proovidemonteerimise ja selle dokumenteerinud, keskendudes nõrkadele kohtadele. 

• Koos hooldusjuhendiga tuleb esitada juhised osade vahetamise kohta. Juhendis peab olema seadme plahvatusjoonis, millelt on näha ligipääsetavad ja 
vahetatavad osad ning vajalikud tööriistad. Hooldusjuhend peab olema veebis kõigile tasuta kättesaadav. 

Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama eespool kirjeldatud nõuetele vastavuse deklaratsiooni ja remondijuhendi (füüsiline dokument või link dokumendi juurde), mis peab 
sisaldama toote plahvatusjoonist, millelt on näha ligipääsetavad ja vahetatavad osad, vajalikud tööriistad ning remondi tegemise juhised. 
Remondiinfo tuleb esitada kooskõlas standardiga EN 45559 (meetodid info esitamiseks energiaga seotud toodete oluliste tõhususaspektide kohta). Asjaomase I 
tüübi ökomärgisega seadmed, mis täidavad ettenähtud nõudeid, loetakse vastavuses olevaks. 

Selgitavad märkused: TS8 (b). Demonteerimise ja parandamise plaan 
[1] Termin „eraldusabid“ tähendab näiteks ettenähtud murdepunkte. 
[2] A-, B- ja C-klassi tööriistad, mida kirjeldatakse tabelis A.2 „Protsessi klassifikatsioon vajalike tööriistade alusel“. See tähendab, et lubatud on kõik 
tööriistad, välja arvatud patenditud tööriistad. Patenditud tööriistad on tööriistad, mida üldsus ei saa osta või mille patenti ei saa õiglastel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel tingimustel litsentsida.  
[3] Originaalkinnitussüsteem, mida saab täielikult korduskasutada, või kinnitussüsteemi elemendid, mida ei saa korduskasutada, tarnitakse koos uue osaga 
remondi, korduskasutuse või ajakohastamise jaoks. 

TS8 (c). Ringlussevõtuplaan 
Pildindusseadmed tuleb projekteerida selliselt, et see soodustaks 
ringlussevõttu järgnevate projektiomaduste abil. 

• Plastkomponendid, mis kaaluvad üle 25 g ja mille tasapinna pindala on 
vähemalt 200 mm2, tuleb varustada materjali püsimärgistusega kooskõlas 
standardiga ISO 11469 (võttes arvesse standardit ISO 1043) või muu 
samaväärse standardiga. 

• Plastosade galvaanpinnet ei kasutata ümbriseosadel ega 
kassettidel/anumatel. 

Pildindusseadmed tuleb projekteerida selliselt, et see soodustaks 
ringlussevõttu järgnevate projektiomaduste abil. 

• Plastkomponendid, mis kaaluvad üle 25 g ja mille tasapinna pindala on 
vähemalt 200 mm2, tuleb varustada materjali püsimärgistusega kooskõlas 
standardiga ISO 11469 (võttes arvesse standardit ISO 1043) või muu 
samaväärse standardiga. 

• Galvaanpinnet ei kasutata ümbriseosadel ega kassettidel/anumatel. 

• Värvide ja pinnakatete (mitte galvaanpinde) olemasolu ümbrisel ei tohi 
oluliselt mõjutada nende osade ringlussevõtul toodetud plastretsüklaadi 
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Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, mis tõendab, et kõik nõuded 
ringlussevõtuks sobiva disaini kohta on täidetud. Asjaomase I tüübi 
ökomärgisega seadmed, mis täidavad ettenähtud nõudeid, loetakse vastavuses 
olevaks. 

elastsust, kui seda katsetatakse kooskõlas standardiga ISO 180 või 
samaväärse standardiga.  

Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, mis tõendab, et kõik nõuded 
ringlussevõtuks sobiva disaini kohta on täidetud.  
Värve puudutava nõude kohta tuleb esitada standardi ISO 180 või samaväärse 
standardi alusel tehtud kehtiva mehaanilise/füüsilise katse aruanne. 
Alternatiivina aktsepteeritakse kolmandate isikute katsearuandeid, mis 
saadakse plasti ringlussevõtjatelt, kummitootjatelt või sõltumatutest 
katseprojektidest.  
Asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed, mis täidavad ettenähtud nõudeid, 
loetakse vastavuses olevaks. 

Selgitavad märkused: TS8 (b). Demonteerimise ja parandamise plaan 
Selle kriteeriumi puhul loetakse oluliseks mõjuks ringlussevõetud vaigu 
löögitugevuse vähenemist 25 % võrra mõõdetuna standardi ISO 180 järgi. 

TS9. Ainete heitkogused 
Pildindusseadmed (katsetatud koos algseadmete valmistaja kassetiga) peavad 
vastama järgnevatele ainete heitkoguste määra nõuetele mõõdetuna kooskõlas 
sinise ingli katseprotseduuriga kirjelduses RAL-UZ 205. 
 

Heitkoguste määra lubatavad katseväärtused, mis on 
kindlaks tehtud kooskõlas lisaga S-M [1] 
elektrofotograafiliste seadmete kohta 

(Kõik väärtused 
mg/h)  

Mustvalge 
printimine  

Värviline 
printimine  

Pildindusseadmed (katsetatud koos algseadmete valmistaja kassetiga) peavad 
vastama järgnevatele ainete heitkoguste määra nõuetele mõõdetuna kooskõlas 
sinise ingli katseprotseduuriga kirjelduses RAL-UZ 205. 
 

Heitkoguste määra lubatavad katseväärtused, mis on kindlaks 
tehtud kooskõlas lisaga S-M [1] elektrofotograafiliste seadmete 
kohta 

 (Kõik väärtused on mg/h, 
välja arvatud osakeste 
heitkogused)  

Mustvalge 
printimine  

Värviline 
printimine  
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Kasutuseelne 
faas  

TVOC 
[2]  

1 (Lauapealsed 
seadmed)  
2 
(Põrandapealsed 
seadmed, 
seadme maht > 
250 l)  

1 (Lauapealsed 
seadmed) 2 
(Põrandapealsed 
seadmed, 
seadme maht > 
250 l)  

Prindifaas (= 
kasutuseelne 
faas + 
prindifaas) 

TVOC 
[2]  10,0 18,0 

Benseen  < 0,05 < 0,05 

Stüreen  1,0 1,8 

Osoon  1,5 3,0 

Tolm  4,0 4,0 

 
Siia alla ei kuulu suureformaadilised printerid, professionaalsed 
pildindustooted ja skannerid 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama katsetulemused, mis näitavad prindiaegsed heitkogused 
iga nimetatud aine kohta koos andmetega katseprotseduuri kohta, mida 
heitkoguste määra mõõtmiseks kasutati. Aktsepteeritakse identse ehitusega 
seadmete katsearuandeid. Identse ehituse määratlus on sama, mida 
kirjeldatakse sinise ingli RAL-UZ 205 lisas B-M pakkumise hindamise 
põhikriteeriumide kohta. 
Asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed, mis täidavad ettenähtud nõudeid, 
loetakse vastavuses olevaks.  

Kasutuseelne 
faas  TVOC [2]  

1 (Lauapealsed 
seadmed) 2 
(Põrandapealsed 
seadmed, 
seadme maht > 
250 l)  

1 (Lauapealsed 
seadmed) 2 
(Põrandapealsed 
seadmed, 
seadme maht > 
250 l)  

Prindifaas (= 
kasutuseelne 
faas + 
prindifaas)  

TVOC [2] 10,0 18,0 

Benseen  < 0,05 < 0,05 

Stüreen  1,0 1,8 

Tuvastamata 
ained 
Lenduvad 
orgaanilised 
ühendid  0,9 0,9 

Osoon  1,5 3,0 

Tolm  4,0 4,0 

Prindifaas  

PER10 PW 
[osakesed / 
10 min]  3,5 * 1011 3,5 * 1011 

    
Heitkoguste määra lubatavad katseväärtused, mis on kindlaks 
tehtud kooskõlas lisaga S-M [1] tindiseadmete kohta 

 (Kõik väärtused mg/h)  
Mustvalge 
printimine  

Värviline 
printimine  

Kasutuseelne 
faas  TVOC [2]  

1 (Lauapealsed 
seadmed) 2 
(Põrandapealsed 
seadmed, 
seadme maht > 

1 (Lauapealsed 
seadmed) 2 
(Põrandapealsed 
seadmed, 
seadme maht > 
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250 l)  250 l)  

Prindifaas (= 
kasutuseelne 
faas + 
prindifaas) 
 
 

TVOC [2] 10 18 

Benseen < 0,05 < 0,05 

Stüreen 1 1,8 

Tuvastamata 
ained 
Lenduvad 
orgaanilised 
ühendid 0,9 0,9 

 
Siia alla ei kuulu suureformaadilised printerid, professionaalsed 
pildindustooted ja skannerid. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama katsetulemused, mis näitavad prindiaegsed heitkogused 
iga nimetatud aine kohta koos andmetega katseprotseduuri kohta, mida 
heitkoguste määra mõõtmiseks kasutati. Aktsepteeritakse identse ehitusega 
toodete katsearuandeid. Identse ehituse määratlus on sama, mida kirjeldatakse 
sinise ingli RAL-UZ 205 lisas B-M pakkumise hindamise põhikriteeriumide 
kohta.  
Asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed, mis täidavad ettenähtud nõudeid, 
loetakse vastavuses olevaks. 

Selgitavad märkused: TS9. Ainete heitkogused 
[1] Sinise ingli kirjelduse RAL-UZ 205 lisa S-M (2017. a jaanuari väljaanne (printerid ja multifunktsionaalsed seadmed)) 
[2] Loend lenduvatest orgaanilistest ühenditest, millega tuleb prindifunktsiooniga pildindusseadmete heitkoguste mõõtmisel arvestada, tuleb määratleda sinise 
ingli kirjelduse RAL-UZ 205 järgi (2017. a jaanuari väljaanne) – (lisa S-M – jaotis 4.5 „Lenduvad orgaanilised ühendid“). 
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TS10. Müraemissioon 
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 
A-kaalutud müravõimsustase A tuleb kindlaks määrata kooskõlas standardiga ISO 7779. Värviprindi funktsiooniga seadmeid tuleb katsetada nii mustvalges 
(A,M) kui ka värvirežiimis (A,F). 

• Müramõõtmised tuleb teha ilma lisavarustusse kuuluvate perifeersete seadmeteta. 
• Katsetamiseks tuleb kasutada A4 suurusega paberit, mille raskus on 60 g/m² kuni 80 g/m². 
• Katsemudelina tuleb kasutada Office’i testkomplektis olevat neljaleheküljelist Adobe Readeri faili, mis vastab standardi ISO/IEC 24734 jaotisele B.1. 
• Mõõta tuleb ainult ühepoolset printimist. 
• Müra tohib mõõta ainult korduva printimistsükli ajal. Mõõtmise ajaintervall peab hõlmama vähemalt kolme täielikku väljatrükki neljaleheküljelisest 

testmudelist (kokku 12 lehte). Intervall peab algama pärast printimise ettevalmistust. 
Katsetada tuleb vähemalt kolme sama mudeli seadet. Deklareeritud A-kaalutud müravõimsustase Ad tuleb kindlaks teha kooskõlas standardi ISO 9296:1988 
protseduuridega. Müravõimsustase tuleb esitada detsibellides (dB) ühe komakohaga. Kui müraemissiooni mõõtmisi saab teha ühel seadmel, võib kasutada A-
kaalutud müravõimsustaseme Ad kindlakstegemiseks ainult järgnevat asendusvalemit. 
Ad = A1 + 3,0 dB 
(A1 = ühe seadme A-kaalutud müravõimsustase detsibellides ühe komakohaga) 
Deklareeritud A-kaalutud müravõimsustase(med) (nii) mustvalges režiimis Ad,mo (kui ka täisvärvirežiimis A,co, kui on asjakohane) ei tohi piirväärtust 
ületada. Piirväärtus A,lim tuleb kindlaks teha sõltuvalt lehtede läbilaskevõimest mustvalges režiimis sM ja värvirežiimis sF, kui on asjakohane, ning esitada see 
ühe komakohaga järgneva valemi alusel: 
LWA,lim = 47 + 15 * lg ( SM/F + 10) dB 
Deklareeritud A-kaalutud müravõimsustase Ad detsibellides (dB) ühe komakohaga ja lehtede läbilaskevõimega / piltidena minutis (ipm) tuleb esitada teabe- ja 
andmelehel jaotises „Keskkonna- ja terviseandmed“. Värviprindi funktsiooniga seadmete kohta tuleb näidata deklareeritud A-kaalutud müravõimsustase Ad,M 
ja Ad,F ning sellele vastav lehtede läbilaskevõime M ja F nii mustvalges kui ka värvirežiimis. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, näiteks katsearuande, milles on näha müraemissiooni määr prindifaasis mõõdetuna kooskõlas standardi ECMA-74 ja 
ECMA-109 nõuetega. Katselabor peab olema akrediteeritud kooskõlas standarditega ISO/IEC 17025 ja ISO 7779 akustilise müra mõõtmiste kohta või 
samaväärsete standarditega. Dokumentatsioonis tuleb määratleda ka see, kas kriteeriumi A-kaalutud müravõimsustase on täidetud.  
Asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed, mis täidavad ettenähtud nõudeid, loetakse vastavuses olevaks. 
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TS11. Väga ohtlikud ained 
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 
Ümbristes ja ümbriseosades kasutatavatesse plastidesse ei tohi tahtlikult lisada REACHi kandidaatainete loendi aineid. 
Nõuded kehtivad ka ringlussevõetud materjali kohta. 
Vastavus tuleb tagada väga ohtlike ainete loendi viimase versiooniga, mis oli kättesaadav üks aasta enne toote tootmiskuupäeva. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama kriteeriumile vastavuse deklaratsiooni. 
Asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed, mis täidavad ettenähtud nõudeid, loetakse vastavuses olevaks. 

TS12. Ohtlike ainete sisaldus 
 • Halogeenitud polümeere ja halogeenitud orgaanilisi ühendeid ei ole 

lubatud kasutada tule levikut aeglustava materjalina. 
See nõue ei hõlma järgnevat: 

- fluoritud orgaanilised lisandid (näiteks tilkumisvastased ained), mida 
kasutatakse plastide füüsiliste omaduste parandamiseks, eeldusel, et need 
ei ületa 0,5 % massiprotsenti; 

- fluoritud polümeerid, näiteks PTFE; 
- plastosad, mille mass on kuni 25 grammi. Need ained ei tohi sisaldada 

polübromiidbifenüüle (PBB), polübroomitud difenüüleetreid (PBDE) ega 
klooritud parafiine (see erand ei puuduta juhtpaneeli koode); 

- eriplastosad, mis asuvad kütte- ja kuumutielementide lähedal. Need osad ei 
tohi aga sisaldada PBBsid, PBDEsid ega klooritud parafiine; 

• Plastidele ei tohi tahtlikult lisada ühtegi ainet, mis vastab vähemalt ühele 
järgnevas tabelis kirjeldatud tingimusele. 

Tingimused, mille alusel välistatakse ainete sisaldus ümbrise ja selle osade 
materjalidest. 

Ohuklass  Ohukategooria  CLP-määrus 
(EÜ) nr 
1272/2008  
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Kantserogeensus  Carc. 1A, 1B  H350 Võib 
põhjustada 
vähktõbe 

Kantserogeensus  Carc. 1A, 1B  H350i 
Sissehingamisel 
võib põhjustada 
vähktõbe  

Suguraku 
mutageensus  

Muta. 1A, 1B  H340 Võib 
põhjustada 
geneetilisi 
defekte  

Reproduktiivtoksilisus  Repr. 1A, 1B  H360 Võib 
kahjustada 
viljakust või 
loodet 

 
Nõuded kehtivad ka ringlussevõetud materjali kohta. 

• Trükkplaatide abimaterjalid ei tohi sisaldada polübromiidbifenüüle (PBB), 
polübroomitud difenüüleetreid (PBDE) ega klooritud parafiine. 

Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, mis tõendab selle nõude täitmist. 
Asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed, mis täidavad ettenähtud nõudeid, 
loetakse vastavuses olevaks. 
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TS13. Püsivara värskendamise kontroll 
 Ükski püsivara värskendus ei tohi takistada korduskasutatud/taastatud 

kulumaterjalide kasutamist.  
Pildindusseadmetel peab olema funktsioon, mis võimaldab tühistada püsivara 
värskenduse ja taastada varem installitud versioon. Seda funktsiooni võib 
pakkuda arvutiga ühendatud võrgu või pildindusseadme enda kaudu. 
Tehnilises dokumentatsioonis peavad olema juhised püsivara värskenduse 
tühistamise kohta. Kui püsivara eelmine versioon tehakse pärast selle esimest 
väljaandmist internetis avalikult kättesaadavaks ja kasutajatele antakse selged 
juhised, kus see asub, on selle kriteeriumi eesmärgid täidetud. 
Alternatiivina peab pakkuja kinnitama, et kui tarkvaravärskendus takistab 
korduskasutatud/taastatud kulumaterjalide kasutamist, pakutakse lahendust, 
mis võimaldab korduskasutatud/taastatud kulumaterjale püsivalt kasutada. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, mis kinnitab selle nõude täitmist. 
Dokumentatsiooniks loetakse tootja deklaratsioon või muu alternatiivne 
dokumentatsioon, mis sisaldab vajalikku teavet. 

TS14. Garantii  TS14. Garantii- ja teenuslepingud 

(See kriteerium ei ole asjakohane hooldust hõlmavate lepingute puhul) 
Pakkuja peab andma vähemalt kaheaastase lisakuludeta garantii, mis hakkab 
kehtima alates toote tarnimisest. See garantii peab hõlmama parandamist või 
asendamist. 
Garantii peab tagama, et tooted vastavad lepingu tingimustele ilma 
lisakuludeta.  
Garantii ei tohi kaotada kehtivust korduskasutatud/taastatud kulumaterjalide 
kasutamise tõttu pildindusseadmetes, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et 
tõrge või kahjustus tekkis otseselt korduskasutatud/taastatud kulumaterjali 
kasutamise tõttu. 
 Kontrollimine  

(See kriteerium ei ole asjakohane hooldust hõlmavate lepingute puhul) 
Pakkuja peab andma vähemalt kolmeaastase lisakuludeta garantii, mis hakkab 
kehtima alates toote tarnimisest. See garantii peab hõlmama parandust või 
asendust ning hõlmama järeletuleku ja tagasitoomisega või kohapealse 
parandamisega teenuslepingut. Garantii peab tagama, et tooted vastavad 
lepingu tingimustele ilma lisakuludeta.  
Garantii ei tohi kaotada kehtivust korduskasutatud/taastatud kulumaterjalide 
kasutamise tõttu pildindusseadmetes, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et 
tõrge või kahjustus tekkis otseselt korduskasutatud/taastatud kulumaterjali 
kasutamise tõttu. 
Kontrollimine  
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Pakkuja peab esitama garantii- ja teenuslepingu koopia. Esitada tuleb 
deklaratsioon selle kohta, et pakkuja tagab toodete vastavuse lepingu 
tingimustele. 

Pakkuja peab esitama garantii- ja teenuslepingu koopia. Esitada tuleb 
deklaratsioon selle kohta, et pakkuja tagab toodete vastavuse lepingu 
tingimustele. 

TS15 (a). ELi KHRi kriteeriumidele vastava koopia- ja joonestuspaberi tarnimine 
(kui koopia- ja joonestuspaberi tarne sisaldub pildindusseadmete 
tarnelepingus) 
Pakkuja poolt pildindusseadmete pakkumise osana pakutav koopia- ja 
joonestuspaber peab vastama ELi koopia- ja joonestuspaberi 
keskkonnahoidliku riigihanke põhilistele tehnilistele andmetele3. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama tugidokumentatsiooni selle kohta, et tarnitavad tooted 
vastavad eespool kirjeldatud kriteeriumidele. 

(kui koopia- ja joonestuspaberi tarne sisaldub pildindusseadmete 
tarnelepingus) 
 Pakkuja poolt pildindusseadmete pakkumise osana pakutav koopia- ja 
joonestuspaber peab vastama ELi koopia- ja joonestuspaberi 
keskkonnahoidliku riigihanke põhjalikele tehnilistele andmetele3. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama tugidokumentatsiooni selle kohta, et tarnitavad tooted 
vastavad eespool kirjeldatud kriteeriumidele. 

TS15 (b). ELi KHRi kriteeriumidele vastavate kulumaterjalide tarnimine 
(kui pildindusseadmete kulumaterjalide tarne sisaldub pildindusseadmete 
tarnelepingus) 
Pakkuja poolt pildindusseadmete osana pakutavad kulumaterjalid peavad 
vastama ELi keskkonnahoidlike riigihangete põhilistele tehnilistele andmetele, 
mis sisalduvad pildindusseadmete kulumaterjalide kriteeriumikategoorias 2. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama tugidokumentatsiooni selle kohta, et tarnitavad tooted 
vastavad eespool kirjeldatud kriteeriumidele. 

(kui pildindusseadmete kulumaterjalide tarne sisaldub pildindusseadmete 
tarnelepingus) 
Pakkuja poolt pildindusseadmete osana pakutavad kulumaterjalid peavad 
vastama ELi keskkonnahoidlike riigihangete põhjalikele tehnilistele 
andmetele, mis sisalduvad pildindusseadmete kulumaterjalide 
kriteeriumikategoorias 2. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama tugidokumentatsiooni selle kohta, et tarnitavad tooted 
vastavad eespool kirjeldatud kriteeriumidele. 

 

5.4 Pakkumuste hindamise kriteeriumid 
 

Põhikriteeriumid Põhjalikud kriteeriumid 

 
3 Kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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AC1. Pildindusseadmete energiatõhususe parandamine väljaspool TS1 
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 
(Kohaldub pildindusseadmetele, mida hõlmavad Energy Stari energiatõhususe nõuded) 
Punkte antakse juhul, kui pildindusseade on energiatõhusam kui ENERGY STAR TECis kehtestatud väärtus TEC_MAX. Punktid tuleb arvutada võrdluses 
maksimaalse tüüpilise elektritarbimisega (TEC_MAX), mida lubatakse jaotises TS1 kirjeldatud ENERGY STARi versiooni(de)s. 
Kokku saab anda kuni x punkti [täpsustada]. Punkte tuleb anda proportsioonis energiatõhususe paranemisega võrreldes väärtusega TEC_MAX: 
- üle 80 % madalam: x punkti 
- 60–79 % madalam: 0,8x punkti 
- 40–59 % madalam: 0,6x punkti 
- 20–39 % madalam: 0,4x punkti 
- 10–19 % madalam: 0,2x punkti 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama aruanded katsete kohta, mis on tehtud kooskõlas jaotises TS1 nimetatud ENERGY STARi versiooni(de)s kehtestatud katsemeetoditega. 
Pakkuja peab näitama mõõdetud TEC-väärtuse ja väärtuse TEC_MAX iga asjaomase toote kohta ning esitama arvutuse, mille järgi selgitati välja 
energiatõhususe parandamine. Need tuleb esitada lepingu sõlmimisel või nõudmise korral enne seda. 

AC2. Pikad garantiid 
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 
Variant 1: AC2 (a). Pikemad garantiid  
Punkte antakse iga minimaalset tehnilist kirjeldust ületava lisagarantiiaasta eest. Kokku saab anda kuni x punkti [täpsustada].  
- + 4 või rohkem aastat: x punkti 
- + 3 aastat: 0,75x punkti 
- + 2 aastat: 0,5x punkti 
- + 1 aasta: 0,25x punkti 
Kontrollimine 
Pakkuja peab esitama garantiilepingu koopia.  
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Variant 2: AC2(b). Pikim garantii  
Punkte antakse pakkujale, kes annab kõigist pakkujatest pikima garantii. Kokku saab anda kuni x punkti [täpsustada]. 
Kontrollimine 
Pakkuja peab esitama garantiilepingu koopia.  

AC3. Olelusringi lõpp 
AC3. Pildindusseadmete tagasivõtusüsteem  
(Seda kriteeriumi tuleb kasutada koos lepingu täitmise punktiga CPC2) 
Punkte tuleb anda pakkujale, kes pakub kasutatud pildindusseadmete 
kasutuselevõtusüsteemi hankiva asutuse jaoks tasuta, eesmärgiga suunata 
seade või selle osad korduskasutusse või materjaliringlusesse, kusjuures 
eelistatakse korduskasutust.  
Pakkuja peab need kohustused täitma ise või sobiva kolmandast isikust 
organisatsiooni kaudu. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, millest on näha, et kasutatakse tasuta 
tagasivõtusüsteemi. Asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed, mis täidavad 
ettenähtud nõudeid, loetakse vastavuses olevaks. 

AC3. Pildindusseadmete olelusringi lõpu haldamine 
(Seda kriteeriumi tuleb kasutada koos lepingu täitmise punktiga CPC2) 
Punkte tuleb anda pakkujale, kes pakub korduskasutuse ja ringlussevõtu 
teenust hankiva asutuse jaoks tasuta kogu tootele ja/või tagab komponentide 
selektiivse töötluse kooskõlas elektroonikaromude direktiivi lisaga VII 
seadmete kohta, mis on jõudnud oma tööea lõppu. 
Teenus peab hõlmama järgmisi tegevusi: 
- kogumine; 
- konfidentsiaalne käitlemine ja andmete turvaline kustutamine (kui seda ei 
tehta ettevõtte sees);  
- funktsioonide katsetamine, hooldus, parandus ja värskendamine toodete 
taaskasutamiseks [1];  
- toodete uuesti müüki panek taaskasutamise eesmärgil; 
- komponentide demonteerimine taaskasutamise, ringlussevõtu ja/või 
kõrvaldamise jaoks. 
Teenuse pakkumisel tuleb teatada taaskasutamiseks ettevalmistatud või uuesti 
müüki pandud vahendite osakaal ja ringlussevõtuks ettevalmistatud vahendite 
osakaal.  
Taaskasutamiseks, ringlussevõtuks ja kõrvaldamiseks ettevalmistamine peab 
toimuma kooskõlas (uuesti sõnastatud) elektroonikaromude direktiivi 
2012/19/EL artikliga 8 ning VII [2] ja VIII lisaga ning aluseks tuleb võtta 
selektiivselt töödeldavate komponentide loend [vt lisatud selgitavat märkust]. 
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Pakkuja peab need kohustused täitma ise või sobiva kolmandast isikust 
organisatsiooni kaudu. 
Kui teenust pakutakse väljaspool ELi, kus elektroonikaromude direktiiv ei 
kohaldu, tuleb komponendijäätmeid töödelda selle direktiivi nõuetega 
samaväärsetes tingimustes [3].  
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama andmed kogumise, andmeturbe, taaskasutamiseks 
ettevalmistamise, taaskasutamise eesmärgil uuesti müüki panemise, 
ringlussevõtu/kõrvaldamise kohta. See peab lepingu kehtivuse ajal hõlmama 
kehtivat tõendit elektroonikaromude käitlemise koha vastavuse kohta (kui on 
asjakohane). 
Asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed, mis täidavad ettenähtud nõudeid, 
loetakse vastavuses olevaks. 
Koostamise ajal loetakse neile nõuetele vastavaks järgnevad vastavuskavad: 
WEEELABEX:2011 nõue elektri- ja elektroonikaromude käitlemise kohta; 
vastutustundliku ringlussevõtu (R2:2013) standard elektroonika 
ringlussevõtjatele; e-Stewardsi standard 2.0 elektri- ja elektroonikaromude 
vastutustundliku ringlussevõtu ja taaskasutuse kohta; Austraalia/Uus-Meremaa 
standard AS/NZS 5377:2013 olelusringi lõppu jõudnud elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumise, ladustamise, transpordi ja töötlemise kohta. 

 Selgitav märkus: AC3. Pildindusseadmete olelusringi lõpu haldamine 
[1] Mõnes liikmesriigis on välja töötatud standardid ja/või kavad, millele 
avaliku sektori asutused võivad soovida viidata, et kirjeldada 
üksikasjalikumalt, kuidas vahendeid taaskasutamise ja edasimüügi jaoks 
sobivaks muuta.  
[2] Komponendid, mis nõuavad selektiivset töötlust kooskõlas 
elektroonikaromude direktiivi VII lisaga: 

• elavhõbedat sisaldavad komponendid; 
• akud; 
• üle 10 cm2-suurused trükkplaadid; 
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• plaste sisaldavad broomiga töödeldud leegisummutid; 
• klorofluorosüsinikud (CFC), hüdroklorofluorosüsinikud (HCFC) või 

hüdrofluorosüsinikud (HFC), süsivesinikud (HC); 
• välised elektrikaablid; 
• polüklooritud bifenüüle (PCB) sisaldavad kondensaatorid; 
• tulekindlaid keraamikakiude sisaldavad komponendid; 
• probleemseid aineid sisaldavad elektrolüütide kondensaatorid; 
• osoonikihti kahandavaid gaase sisaldavad seadmed või seadmed, mille 

globaalse soojendamise potentsiaal on üle 15; 
• osoonikihti kahandavaid gaase tuleb käidelda kooskõlas määrusega (EÜ) 

nr 1005/2009. 
 
[3] Selle komisjoni töödokumendi koostamise ajal plaanib komisjon vastu 
võtta delegeeritud akti, milles sätestatakse samaväärsete tingimuste hindamise 
kriteeriumid. 

 
AC4. Korduskasutatavate/taastatud kassettide ja anumate tarnimine 
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 
(kui printimisteenuste leping hõlmab kassettide ja anumate tarnet) 
Punkte tuleb anda proportsioonis kohustusega pakkuda suurimat osakaalu korduskasutatavaid/taastatud kassette/anumaid, mis vastavad ELi KHRi 
kriteeriumivaldkonna 2 tehnilisele põhikirjeldusele pildindusseadmete kulumaterjalide kohta. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama tugidokumentatsiooni selle kohta, et tarnitavad tooted vastavad eespool kirjeldatud kriteeriumidele. 

 
5.5 Lepingu täitmise sätted  
 

Põhikriteeriumid Põhjalikud kriteeriumid 

CPC2. Pildindusseadmete korduskasutamise/ringlussevõtu tegevuste aruandlus 
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 
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Seda kriteeriumi tuleb kasutada koos pakkumuste hindamise kriteeriumiga 3. 
Peatöövõtja peab esitama dokumendid kasutatud pildindusseadmete olelusringi lõpu kohta. 
Dokumentides tuleb eelkõige kirjeldada järgnevat: 
- hankivalt asutuselt tagasi võetud seadmete arv; 
- taaskasutusse suunatud seadmete/osade arv, kui see on asjakohane; 
- materjali ringlussevõttu suunatud seadmete/osade arv, kui see on asjakohane;  

CPC3. Tarnitud kulumaterjalide aruandlus 
(kui printimisteenuste leping hõlmab kassettide või koopia- ja joonestuspaberi 
tarnet) 
Peatöövõtja peab esitama dokumendid tehnilises kirjelduses kirjeldatud 
järgnevate kulumaterjalide pakkumise kohta, kui see on asjakohane: 
- ELi KHRi kriteeriumidele vastav koopia- ja joonestuspaber (TS15 (a)); 
- ELi KHRi kriteeriumidele vastavad kulumaterjalid (TS15 (b)); 
- korduskasutatavad/taastatud kassetid ja anumad (AC5). 

(kui printimisteenuste leping hõlmab kassettide või koopia- ja joonestuspaberi 
tarnet) 
Peatöövõtja peab esitama dokumendid tehnilises kirjelduses kirjeldatud 
järgnevate kulumaterjalide pakkumise kohta, kui see on asjakohane: 
- ELi KHRi kriteeriumidele vastav koopia- ja joonestuspaber (TS15 (a)); 
- ELi KHRi kriteeriumidele vastavad kulumaterjalid (TS15 (b)); 
- taastatud kassetid ja anumad (AC5); 
- ELi KHRi kriteeriumivaldkonnale 2 vastavate taastatud kassettide/anumatega 
prinditud lehekülgede arv. 
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6 ELI KESKKONNAHOIDLIKE RIIGIHANGETE KRITEERIUMID KULUMATERJALIDE OSTMISEKS (KASSETID JA 
ANUMAD) 

 
6.1 Teema 
Teema 

Kulumaterjalide ostmine (kassetid ja anumad), millel on väike keskkonnamõju kogu olelusringi jooksul 
 

6.2 Tehniline kirjeldus 
 

Põhikriteeriumid Põhjalikud kriteeriumid 

TS16. Kassettide/anumate tootlikkuse deklaratsioon lehekülgedes 
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 
Oodatav tootlikkus lehekülgedes kõigi kassettide/anumate kohta, mida tarnitakse vastavas pildindusseadmes kasutamiseks.  
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, milles kirjeldatakse tootlikkust lehekülje kohta ja seotud katseprotseduure, mida nende väärtuste 
tuletamiseks kasutatakse. Tootlikkuse mõõtmine lehekülgedes tindi ja tooneri kulumaterjali kohta tuleb teha kooskõlas järgnevate standardite 
viimase versiooniga: 

─ ISO/IEC 24711,  
─ ISO/IEC 19752,  
─ ISO/IEC 19798,  
─ DIN 33870-1,  
─ DIN 33870-2  
või muu usaldusväärse, täpse ja korratava meetodi alusel, milles võetakse arvesse üldtunnustatud tehnika taset.  
Dokumentatsiooniks loetakse tootja deklaratsioon või muu alternatiivne dokumentatsioon, mis sisaldab vajalikku teavet. Asjaomase I tüübi 
ökomärgisega seadmed, mis täidavad ettenähtud nõudeid, loetakse vastavuses olevaks. 

Selgitav märkus: TS16. Kassettide/anumate tootlikkuse deklaratsioon lehekülgedes 
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Tootlikkus lehekülje kohta: piltide mõõdetud arv, mida saab kasseti/anumaga toota. 

TS17. Kulumaterjalide massi ressursitõhusus 
 Kulumaterjali massi ressursitõhusus [mõõdetud piltide arv, mida saab 

kulumaterjaliga toota, ühe grammi kulumaterjali kohta], mis 
arvutatakse välja kooskõlas võrrandiga (1), ei tohi olla väiksem kui 
allolevas tabelis näidatud piirväärtus.  
 

Kulumaterjali 
tüüp 

Kulumaterjalide massi minimaalne 
ressursitõhusus 

Toonerikassett 
või -anum ja 
trummel: 

(2 × [10 × tanh (0,1 + 0,0003 × (CMass 
– 10)) – 0,5] + 1) 

Tindikassett 
või -anum 

(2 × [15 × tanh (0,2 + 0,0004 × 
(CMass – 8)) – 1] + 2) 

Tanh = hüperboolne tangens 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒 =
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑌𝑌𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑌𝑌
𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

 (1) 

kus:  

• tootlikkus lehekülgedes on piltide mõõdetud arv, mida saab 
kulumaterjaliga toota; 

• kulumaterjali mass (CMass) on iga kasseti või anuma (pluss trumli, 
kui on asjakohane) mass (g) mõõdetuna paigaldusolekus (st tinti 
või toonerit täis olekus).  

Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama kulumaterjali massi ressursitõhususe arvutuse 
tulemuse koos dokumentatsiooniga, milles kirjeldatakse kõiki 
tootlikkusi lehekülje kohta, väärtuste tuletamiseks kasutatud seotud 
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katseprotseduure ja kõigi kassettide, anumate ja trumlite masse, mida 
pildindusseadmete mudelites kasutatakse. Dokumentatsiooniks 
loetakse tootja deklaratsioon või muu alternatiivne dokumentatsioon, 
mis sisaldab vajalikku teavet. 

TS18. Ohtlikud ained kulumaterjalides 
 Värvained, näiteks toonerid, tindid, tahked tindid jms ei tohi sisaldada 

tahtlikult lisatud aineid, mis vastavad allolevas tabelis kirjeldatud 
tingimustele.  

Ohuklass  Ohukategooria  
CLP-määrus 
(EÜ) nr 
1272/2008  

Kantserogeensus Carc. 1A, 1B 
H350 Võib 
põhjustada 
vähktõbe 

Kantserogeensus Carc. 1A, 1B 

H350i 
Sissehingamisel 
võib põhjustada 
vähktõbe 

Kantserogeensus Carc. 2 
H351 Arvatavasti 
põhjustab 
vähktõbe 

Suguraku 
mutageensus Muta. 1A, 1B 

H340 Võib 
põhjustada 
geneetilisi defekte 

Suguraku 
mutageensus Muta. 2 

H341 Arvatavasti 
põhjustab 
geneetilisi defekte 
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Reproduktiivtoksilisus Repr. 1A, 1B 

H360 Võib 
kahjustada 
viljakust või 
loodet 

Reproduktiivtoksilisus Repr. 2 

H361 Arvatavasti 
kahjustab 
viljakust või 
loodet 

 
Peale selle ei tohi värvained sisaldada tahtlikult lisatud aineid, mis 
nõuavad segu märgistamist määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisas olevate 
H-lausetega või mis vastavad seotud klassifikatsiooni kriteeriumidele. 
 

Mürgisus 
sihtelundi suhtes 
(ühekordne 
kokkupuude) 

STOT SE 1 H370 Kahjustab elundeid 

Mürgisus 
sihtelundi suhtes 
(ühekordne 
kokkupuude) 

STOT SE 2 H371 Võib kahjustada 
elundeid 

Mürgisus 
sihtelundi suhtes 
(korduv 
kokkupuude) 

STOT RE 1 
H372 Kahjustab elundeid 
pikaajalisel või korduval 
kokkupuutel 

Mürgisus 
sihtelundi suhtes 
(korduv 

STOT RE 2 
H373 Võib kahjustada 
elundeid pikaajalisel või 
korduval kokkupuutel 
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kokkupuude) 

 
Kulumaterjalid peavad vastama järgmistele ohtlike materjalide 
nõuetele.  

• Ei tohi sisaldada täiendavaid REACHi kandidaatainete loetelus 
olevaid aineid üle 0,1 % kontsentratsioonis (kaalu järgi) 

• Toonerid ja tindid ei tohi sisaldada tahtlikult lisatud elavhõbeda-, 
kaadmiumi-, tina-, nikli- või kroom VI ühendeid. Erandi 
moodustavad värvainetena kasutatavad suure molekulmassiga 
komplekssed nikliühendid. 

• Toonerid ja tindid ei tohi sisaldada asovärve (värvid või pigmendid), 
mis võivad eritada kantserogeenseid aromaatseid amiine, mis on 
loetletud määruse (EÜ) 1907/2006 (REACH-määrus) XVII lisa 8. 
liites. 

• Tooneritele ja tintidele ei tohi lisada biotsiide, välja arvatud juhul, 
kui toodete säilitamiseks kasutatavate konservantide (tooteliik 6) 
kohta on esitatud toimeaine toimik, mida kirjeldatakse biotsiide 
käsitlevas määruses (EÜ) 528/2012. Aineid, mille kandmine 
tooteliigi 6 heakskiidetud ainete loendisse on tagasi lükatud, ei tohi 
kasutada. 

• Fotojuhtivad trumlid ei tohi sisaldada tahtlikult lisatud seleeni, pliid, 
elavhõbedat või kaadmiumi (ega nende ühendeid). 

Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, näiteks ohutuskaardid, mis 
tõendab, et pakutava(te)s tootes/toodetes on see nõue täidetud. 
Dokumentatsioon peab selgelt tõendama, et kõik selle kriteeriumi 
aspektid on täidetud. Vastavustõend võib sisaldada kolmandate isikute 
katsearuandeid või tootja oma katseid, mis kinnitavad kriteeriumis 
loetletud välistatud ainete puudumist.  
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Asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed, mis täidavad ettenähtud 
nõudeid, loetakse vastavuses olevaks. 

TS19. Korduskasutuse/taastamise kava 
Kassetid ja anumad ei tohi olla projekteeritud nii, et need piiraksid 
korduskasutust/taastamist. Omadused, mis piiravad taastamist või 
soodustavad mittekorduskasutust, on näiteks: 

• kassetil või anumal või pakendil olevad väited, mis kinnitavad või 
annavad mõista, et toode ei ole mõeldud taastamiseks. 

Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, milles öeldakse 
selgesõnaliselt, et kassetid või anumad ei ole mõeldud piirama 
korduskasutust/taastamist.  
Asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed, mis täidavad ettenähtud 
nõudeid, loetakse vastavuses olevaks. 

Kassetid ja anumad ei tohi olla projekteeritud nii, et need piiraksid 
korduskasutust/taastamist. Omadused, mis piiravad taastamist või 
soodustavad mittekorduskasutust, on näiteks: 

• selliste patentide või litsentsilepingute alla kuuluvad kassetid või 
anumad, mis sisaldavad väiteid, mille eesmärk on piirata taastamist; 

• kassetil või anumal või pakendil olevad väited, mis kinnitavad või 
annavad mõista, et toode ei ole mõeldud taastamiseks. 

Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, milles öeldakse 
selgesõnaliselt, et kassetid või anumad ei ole projekteeritud piirama 
korduskasutust/taastamist, ning kirjeldatakse, kuidas saavutatakse 
nende kahe näite vastavus.  
Asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed, mis täidavad ettenähtud 
nõudeid, loetakse vastavuses olevaks. 

TS20. Kulumaterjali kvaliteet 
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 
Kõik kassetid või anumad peavad vastama kõigile nõuetele, mis on kehtestatud vähemalt ühes laialdaselt tunnustatud kassettide/anumate 
kvaliteedistandardis.  
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, milles tõendatakse, et kassetid või anumad vastavad vähemalt ühe tunnustatud kvaliteedistandardi 
nõuetele, näiteks sarjad DIN 33870-1, DIN 33870-2, DIN 33871-1 või samaväärsed standardid taastatud kassettide ja anumate kohta, ning sari 
DIN 33871-2 või samaväärne standard uute kassettide ja anumate kohta. Asjaomase I tüübi ökomärgisega seadmed, mis täidavad ettenähtud 
nõudeid, loetakse vastavuses olevaks. 
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TS21. Kassettide ja anumate tagasivõtusüsteem ning elektroonikaromude registreerimine 
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 
Seda kriteeriumi tuleb kasutada koos lepingu täitmise punktiga CPC4. 
Kassettide ja anumate tagasivõtusüsteemi tuleb pakkuda hankiva asutuse jaoks tasuta, eesmärgiga suunata kassetid ja anumad või nende osad 
taaskasutusse või materjaliringlusesse.  
Pakkuja peab pakkuma hankivale asutusele mahuteid, kuhu saaks koguda kasutatud kassette ja anumaid. 
Pakkuja peab need kohustused täitma ise või sobiva kolmandast isikust organisatsiooni kaudu. 
Lisaks tuleb esitada elektroonikaromude direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate kassettide tootja elektroonikaromude direktiivi kohase 
registreerimise tõend (kui on asjakohane). 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama deklaratsiooni, milles kinnitatakse, et kassettidele ja anumatele pakutakse tasuta tagasivõtusüsteemi. Asjaomase I tüübi 
ökomärgisega kassetid ja anumad, mis täidavad ettenähtud nõudeid, loetakse vastavuses olevaks. Lisaks peab pakkuja esitama 
elektroonikaromude direktiivi reguleerimisalas olevate kassettide puhul tõendi tootja registreerimise kohta (st elektroonikaromude direktiivi 
kohane registreerimisnumber või sertifikaat või muu dokument, mis tõendab tootja kehtivat registreerimist).  

Selgitav märkus: TS21. Kassettide ja anumate tagasivõtusüsteem ning elektroonikaromude registreerimine 
Printerikassetid, mis sisaldavad elektri-/elektroonikaosi ja mille korrektne toimimine ei sõltu elektrivoolust ega elektromagnetväljadest, 
vastavad elektri- ja elektroonikaseadmete määratlusele ning kuuluvad seega elektroonikaromude direktiivi reguleerimisalasse. 

 
6.3 Pakkumuste hindamise kriteeriumid 
 

Põhikriteeriumid Põhjalikud kriteeriumid 

AC5. Elektrofotograafiliste kulumaterjalide massi ressursitõhusus 
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 
Punkte tuleb anda elektrofotograafiliste kulumaterjalide (kassetid, anumad ja trumlid) eest, mis vähendavad materjalikasutust tootlikkuse kohta 
lehekülgedes. Pildindusseadmete kõigi mudelite kõigi elektrofotograafiliste kulumaterjalide suurimat üldist ressursitõhusust pakkuvale pakkujale 
võib anda kuni x punkti [täpsustada]. Ressursitõhusus tuleb arvutada jaotises TS17 esitatud võrrandi alusel. Kogutulemuse saamiseks peab kõigi 
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kulumaterjalide tulemused kokku liitma. Erinevate kulumaterjalide ostmisel peab väärtus olema kõigi tarnitavate toodete keskmine. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama kulumaterjalide massi ressursitõhususe arvutuse koos dokumentatsiooniga, mis kinnitab kõigi asjaomastes 
elektrofotograafilistes pildindusseadmetes kasutatavate kassettide/anumate ja eraldi trumlite kohta järgnevat: 

• tootlikkus lehekülgedes; 
• täis kassettide/anumate mass; 
• eraldi trumlite mass. 
Dokumentatsiooniks loetakse tootja deklaratsioon või muu alternatiivne tõend, mis sisaldab vajalikku teavet. 

AC6. Korduskasutuse/taastamise edendamine 
Pakkujale, kes pakub järgmistele nõuetele vastavaid kulumaterjale, 
võib anda kuni x punkti [täpsustada]. 

• Kulumaterjale saab kulunud osade vahetamiseks ning tooneri või 
tindi lisamiseks demonteerida käsitsi, vajaduse korral 
universaalsete tööriistade (nt tavalise kruvikeeraja, tangide või 
näpitsate) abil. 

Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, milles selgitatakse, kuidas 
seda nõuet täidetakse. 

Pakkujale, kes vastab vähemalt ühele järgmisele tehnilisele omadusele 
või tavale, võib anda kuni x punkti [täpsustada].  
• Kulumaterjalide järgmised tehnilised omadused soodustavad 

korduskasutamist/taastamist: 
 kulumaterjalis ei kasutata pildindusfunktsioonide juhtimiseks 

kiipi 
või 
 paigaldatud kiibid, mis sisaldavad funktsiooni, mis võimaldab 

täielikku lähtestamist kas pildindusseadmete juhtelementide või 
võrku ühendatud arvuti abil ilma lisatoodete vajaduseta. 

• Algseadmete valmistaja pakub mitte algseadmete valmistajatele 
võimalust osta mõistliku tasu eest õigus kulumaterjali kiip ümber 
programmeerida nii, et see toetaks pildindusseadme funktsioonide 
täielikku kasutamist. 

• Asenduskiibid, mis toetavad pildindusseadme funktsioonide täielikku 
kasutamist, on avatud turul saadaval alates sellest, kui kulumaterjal 
esimest korda ELi turule viidi. 

Kontrollimine  
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Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, milles selgitatakse, milliseid 
eespool loetletud tavade tehnilisi omadusi on kasutatud.  

AC7. Kassettide olelusringi lõpu haldamine 
 (Seda kriteeriumi tuleb kasutada koos lepingu täitmise punktiga CPC4) 

Punkte tuleb anda pakkujale, kes pakub selektiivset töötlust vajavate 
kasutatud kassettidele korduskasutuse/taastamise ja ringlussevõtu 
teenust hankiva asutuse jaoks tasuta kooskõlas tööea lõppu jõudnud 
tooteid käsitleva elektroonikaromude direktiivi lisaga VII.  
Teenus peab hõlmama järgmisi tegevusi: 
- kogumine; 
- komponentide demonteerimine taaskasutamise/taastamise, 
ringlussevõtu ja/või kõrvaldamise jaoks. 
Pakkuja peab pakkuma hankivale asutusele mahuteid, kuhu saaks 
koguda kasutatud kassette. 
Taaskasutamiseks, ringlussevõtuks ja kõrvaldamiseks ettevalmistamine 
peab toimuma kooskõlas (uuesti sõnastatud) elektroonikaromude 
direktiivi 2012/19/EL artikliga 8 ning VII ja VIII lisaga. 
Tarnija peab need kohustused täitma ise või sobiva kolmandast isikust 
organisatsiooni kaudu.  
Kui teenust pakutakse väljaspool ELi, kus elektroonikaromude direktiiv 
ei kohaldu, tuleb komponendijäätmeid töödelda selle direktiivi nõuetega 
samaväärsetes tingimustes [1].  
 
Kontrollimine 
Pakkuja peab esitama andmed kogumise, taaskasutamiseks/taastamiseks 
ettevalmistamise ja ringlussevõtu/kõrvaldamise kohta. See peab lepingu 
kehtivuse ajal hõlmama kehtivat tõendit elektroonikaromude käitlemise 
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koha vastavuse kohta (kui on asjakohane). 
Asjaomase I tüübi ökomärgisega kassetid, mis täidavad ettenähtud 
nõudeid, loetakse vastavuses olevaks. 
Koostamise ajal loetakse neile nõuetele vastavaks järgnevad 
vastavuskavad: WEEELABEX:2011 nõue elektri- ja 
elektroonikaromude käitlemise kohta; vastutustundliku ringlussevõtu 
(R2:2013) standard elektroonika ringlussevõtjatele; e-Stewardsi 
standard 2.0 elektri- ja elektroonikaromude vastutustundliku 
ringlussevõtu ja taaskasutuse kohta; Austraalia/Uus-Meremaa standard 
AS/NZS 5377:2013 olelusringi lõppu jõudnud elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumise, ladustamise, transpordi ja töötlemise 
kohta. 

 Selgitav märkus: C7. Kassettide olelusringi lõpu haldamine 
 
[1] Komisjoni selle töödokumendi koostamise ajal plaanib komisjon 
vastu võtta delegeeritud akti, milles sätestatakse samaväärsete 
tingimuste hindamise kriteeriumid. 
 

 
6.4 Lepingu täitmise sätted 
 

Põhikriteeriumid Põhjalikud kriteeriumid 

CPC4. Kulumaterjalide korduskasutuse/ringlussevõtu tegevuste aruandlus  
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 
Hulgisaadetiste (st mitte üksikult tagastatavad kulumaterjalid) puhuks peab peatöövõtja esitama dokumendid kasutatud kulumaterjalide tasuta 
tagasivõtusüsteemi kohta, mille eesmärk on suunata sellised seadmed või nende osad taaskasutusse või materjaliringlusesse, kusjuures 
eelistatakse taaskasutust. 



 

44 

Dokumentides tuleb eelkõige kirjeldada järgnevat: 
- hankivalt asutuselt tagasi võetud kulumaterjalide arv; 
- taaskasutusse/taastamisse suunatud osade arv ja liik, kui see on asjakohane; 
- materjali ringlussevõttu suunatud osade arv ja liik, kui see on asjakohane. 
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7 ELI KESKKONNAHOIDLIKE RIIGIHANGETE KRITEERIUMID PRINTIMISTEENUSTE OSTMISEKS 
 
7.1 Teema 

Teema 

Kogu olelusringi ajal väikese keskkonnamõjuga printimisteenuste ostmine 
 

7.2 Tehniline kirjeldus 
 

Põhikriteeriumid Põhjalikud kriteeriumid 

TS22 (a). Pildindusseadmete korduskasutuse kohustus  
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 
Pakkujad kohustuvad säilitama hankiva asutuse ostetud ja tema ruumides olemasolevad täielikult toimivad pildindusseadmed, mitte asendama 
neid uute toodetega (vajalik hankiva asutuse heakskiit).  
See nõue ei kehti, kui paigaldatud on vähem üldiseid pildindusseadmete tooteid. 
See nõue ei kehti, kui tarnija esitab tõendi selle kohta, et olemasoleva toote asendamine tõhusama tootega/toodetega vähendaks üldist 
keskkonnamõju. 
See nõue ei kehti, kui tarnija esitab piisava põhjenduse selle kohta, miks vanemate seadmete kasutamine pole hea. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama sellele nõudele vastavuse deklaratsiooni. 
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Põhikriteeriumid Põhjalikud kriteeriumid 

TS22 (b). Pildindusseadmete parandamise kohustus  
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 
Tarnijad kohustuvad viima lepingu kehtivuse ajal rikki minevad seadmed varuosade abil tagasi täielikku kasutusvalmidusse (vajalik hankiva 
asutuse heakskiit). See nõue ei laiene järgnevale: 
• pildindusseadmed, millel ei ole enam hankiva asutuse poolt nõutavat funktsioonide taset; 
• pildindusseadmed, mille täielikku kasutusvalmidust ei saa mittetoimivate varuosade asendamisega taastada varuosade mittesaadavuse või 
liigsete kulude tõttu; 
• kui hankiv asutus soovib vähendada kasutuses olevate pildindusseadmete mudelite koguarvu. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama sellele nõudele vastavuse deklaratsiooni. 

TS23. ELi KHRi kriteeriumidele vastavate pildindusseadmete tarnimine 
(kui printimisteenuste leping hõlmab pildindusseadmete tarnet) 
Pakkuja poolt printimisteenuste osana pakutavad pildindusseadmed 
peavad vastama ELi keskkonnahoidlike riigihangete põhilistele 
tehnilistele andmetele, mis sisalduvad pildindusseadmete 
kriteeriumikategoorias 1. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama tugidokumentatsiooni selle kohta, et tarnitavad 
tooted vastavad eespool kirjeldatud kriteeriumidele. 

(kui printimisteenuste leping hõlmab pildindusseadmete tarnet) 
Pakkuja poolt printimisteenuste osana pakutavad pildindusseadmed 
peavad vastama ELi keskkonnahoidlike riigihangete põhjalikele 
tehnilistele andmetele, mis sisalduvad pildindusseadmete 
kriteeriumikategoorias 1. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama tugidokumentatsiooni selle kohta, et tarnitavad 
tooted vastavad eespool kirjeldatud kriteeriumidele. 
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Põhikriteeriumid Põhjalikud kriteeriumid 

TS24(a). ELi KHRi kriteeriumidele vastava koopia- ja joonestuspaberi tarnimine 
(kui printimisteenuste leping hõlmab koopia- ja joonestuspaberi 
tarnet) 
Pakkuja poolt printimisteenuse pakkumise osana pakutav koopia- ja 
joonestuspaber peab vastama ELi koopia- ja joonestuspaberi 
keskkonnahoidliku riigihanke põhilistele tehnilistele andmetele4. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama tugidokumentatsiooni selle kohta, et tarnitavad 
tooted vastavad eespool kirjeldatud kriteeriumidele. 

(kui printimisteenuste leping hõlmab koopia- ja joonestuspaberi 
tarnet) 
Pakkuja poolt printimisteenuse pakkumise osana pakutav koopia- ja 
joonestuspaber peab vastama ELi koopia- ja joonestuspaberi 
keskkonnahoidliku riigihanke põhilistele tehnilistele andmetele4. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama tugidokumentatsiooni selle kohta, et tarnitavad 
tooted vastavad eespool kirjeldatud kriteeriumidele. 

TS24 (b). ELi KHRi kriteeriumidele vastavate kulumaterjalide tarnimine 
(kui printimisteenus hõlmab pildindusseadmete kulumaterjalide tarnet) 
Pakkuja poolt printimisteenuse osana pakutavad kulumaterjalid peavad 
vastama ELi keskkonnahoidlike riigihangete põhilistele tehnilistele 
andmetele, mis sisalduvad pildindusseadmete kulumaterjalide 
kriteeriumikategoorias 2. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama tugidokumentatsiooni selle kohta, et tarnitavad 
tooted vastavad eespool kirjeldatud kriteeriumidele. 

(kui printimisteenus hõlmab pildindusseadmete kulumaterjalide tarnet) 
Pakkuja poolt printimisteenuse osana pakutavad kulumaterjalid peavad 
vastama ELi keskkonnahoidlike riigihangete põhjalikele tehnilistele 
andmetele, mis sisalduvad pildindusseadmete kulumaterjalide 
kriteeriumikategoorias 2. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama tugidokumentatsiooni selle kohta, et tarnitavad 
tooted vastavad eespool kirjeldatud kriteeriumidele. 

 

 
4 Kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


 

48 

7.3 Pakkumuste hindamise kriteeriumid 
 

Põhikriteeriumid Põhjalikud kriteeriumid 

AC8. Korduskasutatavate/taastatud kassettide ja anumate tarnimine 
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 
(kui printimisteenuste leping hõlmab kassettide ja anumate tarnet) 
Punkte tuleb anda kohustumise eest pakkuda suurimat osakaalu korduskasutatavaid/taastatud kassette/anumaid, mis vastavad ELi KHRi 
kriteeriumivaldkonna 2 tehnilisele põhikirjeldusele pildindusseadmete kulumaterjalide kohta. 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama tugidokumentatsiooni selle kohta, et tarnitavad tooted vastavad eespool kirjeldatud kriteeriumidele. 

AC9. Juhitud printimisteenuste pakkumine 
 Punkte antakse pakkujatele, kes pakuvad juhitud printimisteenuseid.  

Juhitud printimisteenused peavad hõlmama järgmisi valdkondi: 
-hindamine: eesmärk on vaadata üle organisatsiooni olemasolev 
prindikeskkond ja anda soovitusi paremaks seadmehalduseks; 
-optimeerimine: hõlmab seadmete ja äriprotsesside konsolideerimist ja 
ratsionaliseerimist eesmärgiga töötada välja põhjalik juhitud 
printimisteenuste strateegia; 
-haldus: hõlmab süsteemset hindamise, teenustaseme lepingute 
jälgimist ja kaughaldust. Selle eesmärk on parandada olemasolevaid 
protsesse ja töövooge.  
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, milles kirjeldatakse juhitud 
printimisteenuseid.  
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Selgitav märkus: AC9. Juhitud printimisteenuste pakkumine 
Juhitud printimisteenused on „dokumendiväljastusseadmete ja sellega 
seotud äriprotsesside aktiivne haldus ja optimeerimine“. 

 
7.4 Lepingu täitmise sätted  
 

Põhikriteeriumid Põhjalikud kriteeriumid 

CPC5. Tarnitud kulumaterjalide aruandlus 
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 

 (kui printimisteenus hõlmab pildindusseadmete kulumaterjalide või koopia- ja joonestuspaberi tarnet) 
Peatöövõtja peab esitama dokumendid tehnilises kirjelduses kirjeldatud järgnevate kulumaterjalide pakkumise kohta, kui see on asjakohane: 
- ELi KHRi kriteeriumidele vastav koopia- ja joonestuspaber (TS24 (a)); 
- ELi KHRi kriteeriumidele vastavad kulumaterjalid (TS24 (b)); 
- korduskasutatavad/taastatud kassetid ja anumad (AC5). 
CPC6. Kulumaterjalide kasutamise teabe esitamine 
 Printimisteenuste pakkumise raames tuleb teenuslepingu kehtivuse ajal 

regulaarselt esitada hankivale asutusele nõudmise korral üksikasjalik 
kulumaterjalide statistika. Kulumaterjalide kasutamise teave peab 
sisaldama järgnevat teavet, kui see on asjakohane: 
• iga seadmeparki kuuluva pildindusseadme mudeli paberikasutus, 
kusjuures näidata tuleb: 

─ paberi lehtede/rullide arv ja suurus (nt A4, A3 jne); 

─ paberi liik (nt ringlussevõetud, uus, kaal jne); 
• iga seadmeparki kuuluva pildindusseadme mudeli jaoks kasutatud 
kassettide või anumate arv; 
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• tootlikkus iga seadmeparki kuuluva seadmemudeli 
kasseti/anuma/trumli kohta; 
• iga seadmeparki kuuluva pildindusseadme mudeli jaoks kasutatud 
muude kulumaterjalide hulk; 
• uute ja taastatud kulumaterjalide arv; 
• mustvalgete ja värviliste (värviliigi kaupa) kulumaterjalide arv; 
• enneaegsete tõrgete või saabumisel kasutuskõlbmatute kulutarvikute 
arv (liigi kaupa). 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni loetletud andmete kohta.  
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CPC7. Keskkonnateabe esitamine teenuslepingu kehtivuse ajal 
 Teenuse osutamine hõlmab lepingu kehtivuse ajal avaliku sektori 

hankija nõudmisel järgneva teabe esitamist. 
Andmed pildindusseadmete ja nendega seotud komponentide juhtimise 
kohta olelusringi lõpus. Teave peab sisaldama järgnevat: 
• toodete algne sihtkoht olelusringi lõpus; 
• kinnitus selle kohta, et olelusringi lõpu teenuste pakkujaid 
sertifitseeritakse pidevalt ringlussevõtu standardi alusel sõltumatu 
sertifitseerimisorgani poolt; 
• toodete arv, mis suunati: 
  • taaskasutusse; 
  • taastamisse; 
  • ringlussevõttu; 
  • muusse olelusringi lõpu kanalisse (täpsustada (nt jäätmete 
energiakasutus, prügilasse ladestamine)). 
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, milles kinnitatakse, et vajalik 
keskkonnateave esitatakse avaliku sektori hankija nõudmisel kogu 
lepingu kehtivusaja jooksul. 
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8 ELI KESKKONNAHOIDLIKE RIIGIHANGETE HORISONTAALSED KRITEERIUMID  

8.1 Teema 

Teema 

Pildindusseadmete ostmine 
Kulumaterjalide ostmine (kassetid ja anumad) 
Printimisteenuste ostmine 

 
8.2 Tehniline kirjeldus  
 

Põhikriteeriumid Põhjalikud kriteeriumid 

TS25 (a). Kulumaterjalide tarne tagamine lepingu kehtivuse ajal 
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 
(kohaldub hangetele, mis sisaldavad kulumaterjalide hankimist) 
Pakkuja peab tagama kulumaterjalide pakkumise kõigile pildindusseadmetele, mida lepingu kehtivuse ajal edasi kasutatakse.  
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama kriteeriumile vastavuse deklaratsiooni. 
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Põhikriteeriumid Põhjalikud kriteeriumid 

TS25 (b). Varuosade tarne tagamine lepingu kehtivuse ajal 
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 
(kohaldub hangetele, mis sisaldavad remonditeenuse hankimist) 
Teenus peab hõlmama varuosade pakkumist kõigile pildindusseadmetele, mida lepingu kehtivuse ajal edasi kasutatakse.  
Kontrollimine  
Pakkuja peab esitama dokumentatsiooni, milles kinnitatakse varuosade pakkumine olemasolevate paigaldatud ja säilitatavate pildindusseadmete jaoks 
kogu lepingu kehtivusaja jooksul. 

TS26. Juhised kasutajale rohelise jõudlushalduse kohta 
(põhi- ja põhjalikes kriteeriumides sama) 
Füüsiline või veebipõhine koolitus tootja pakutava konkreetse pildindusseadme keskkonnahoidlikkuse suurendamise kohta ning sellega seotud 
kulumaterjalide kasutamise parima tava kohta. Alternatiivina võib esitada keskkonnahoidlikkuse haldamise juhendi kasutusjuhendi eraldi osana ja/või 
digitaalselt tootja veebilehel.  
Sõltumata sellest, milline variant valitakse, peab see sisaldama vähemalt järgmisi elemente: paberihalduse funktsioonid, energiatõhususe funktsioonid, 
kulumaterjalide tõhusam kasutamine ja parem olelusringi lõpu haldus.  
Kontrollimine 
Asjaomase I tüübi ökomärgisega tooted, mis täidavad loetletud nõudeid, loetakse vastavuses olevaks. Aktsepteeritakse ka muid sobivaid tõendeid 
eespool kirjeldatud tingimuse täitmise kohta, näiteks tootja deklaratsioon seadme tarnimisel. 
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9 OLELUSRINGI KULUDE ARVESTAMINE 
Olelusringi kulude arvestamine on meetod, mille abil hinnatakse uuritava tooterühma või 
teenuse kogumaksumust. Selles võetakse arvesse kõiki tooterühma või teenuse ostmise, 
kasutamise ja hooldusega seotud kulusid ning kaasnevate jäätmete kõrvaldamisega seotud 
kulusid. Olelusringi kulude arvestamise eesmärk on hinnata projektialternatiivide üldkulu ja 
valida variant, mis tagab ostu ja/või teenuse, millega kaasnevad väikseimad üldkulud ning 
mis vastab kvaliteedi- ja funktsiooninõuetele. Olelusringi kulude arvestamine tuleb teha 
ostuprotsessi algfaasis. Olelusringi kulude arvestamine keskkonnahoidliku riigihanke 
menetluses aitab pakkumiste hindamisel kindlaks teha väikseimad kulud. Olelusringi kulude 
arvestamine ei aita asutustel kaaluda mitte ainult toote või teenuse soetuskulusid (nt tooraine- 
ja tootmiskulud), vaid ka muid kulusid, mille peab tavaliselt kindlaks tegema ja välja 
arvutama ostja (nt hoolduskulud, käituskulud, kõrvaldus- ja ringlussevõtukulud jne). Need 
kulud tuleks müügihinnale lisada, et saada täielik ülevaade toote või teenuse olelusringi 
kuludest. Peale selle võetakse olelusringi kulude arvestamisel arvesse toote või teenuse 
keskkonnamõju kogu olelusringi jooksul, kui selle rahalist väärtust on võimalik kindlaks 
teha. Olelusringi kulude arvestamine annab põhjalikuma ülevaate teenuse kuludest kogu selle 
olelusringi etappides, näiteks mitte ainult tarvikute, lisavarustuse ja masina kulud, vaid ka 
teenuse käitamise (nt energiakulu kasutamise ajal) ja tööjõukulud. Riigihangete direktiivis 
2014/24/EL kirjeldatakse kulusid, mida ostu majandusanalüüsis kaaluda. Avaliku sektori 
asutused võivad roheliste hangetega anda valdkonnale ajendi arendada rohelist tehnikat. 
Mõnes teenusesektoris võib olla mõju eriti suur, sest avaliku sektori hankijad moodustavad 
suure osa turust (nt energiatõhusad hooned, ühistransport, hoonete haldus). Lepingu 
olelusringi kogukulu arvesse võtmine aitab säästa keskkonnahoidlikes riigihangetes raha ning 
vähendada keskkonnamõju. Targalt ostmine säästab materjali ja energiat, vähendab jäätmeid 
ja saastet ning edendab jätkusuutlikke käitumismustreid. 
Esialgses aruandes8 arvutatakse välja pildindusseadmete olelusringi kulud selleks, et saada 
ülevaade tähtsaimatest kuludest avaliku sektori hankija jaoks.  
Arvesse võeti järgmisi kulusid: 

1. ostukulu; 
2. ekspluatatsioonikulud (st elektrikulu, paberi ja tooneri/tindi kulu); 
3. remondi- ja hoolduskulud;  
4. olelusringi lõppemise kulu. 

Paigalduskulusid peeti ebaoluliseks. Kuigi suuremad masinad nõuavad professionaalset 
paigaldust, on selle kulu võrreldes masina maksumusega siiski marginaalne.  
Printereid ja multifunktsionaalseid seadmeid on turul saadaval eri suurustes ning väga erineva 
ostuhinna ja käituskuludega. Andmete kogumisel tuvastatud kolm printimiskiirusel põhinevat 
suurust, mida saab vaadata tabelis Tabel 1. 
Tabel 1. Printerite ja multifunktsionaalsete seadmete kategooriad suuruse alusel (printimiskiiruse järgi) 

Suurus Printimiskiirus  

(lehti minutis ehk ppm) 

Väike 1–20 

Keskmine 21–40 

Suur > 40 
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Peale selle erinevad hinnad ja kulud suurel määral sõltuvalt sellest, kas kasutatakse värvilist 
või mustvalget printimist. Seetõttu ei jagatud kuluandmeid mitte ainult seadme suuruse, vaid 
ka printimisliigi järgi. 
 

1. Ostukulu 

Pildindusseadmete ostukulud võivad sõltuvalt tehnikast, kaubamärgist ja võimsusest erineda. 
Nende maksumus võib olla alla 100 € väikeste tindiprinterite puhul kuni 10 000 € suurte 
multifunktsionaalsete seadmete puhul.  
 

2. Käitusaegsed jooksvad kulud 
Pildindusseadmete käitusaegsed jooksvad kulud sisaldavad tavaliselt elektri ja 
kulumaterjalide, näiteks paberi, tooneri- ja tindikassettide kulu.  

• Elekter: bürooruumide elektrihinnaks ELi 28 liikmesriigis loeti 2015. aastal 
0,2087 €/kWh5. 

• Kulumaterjalid 
Paber: paberi maksumuseks loeti 20 tootja jaehinna alusel 0,042 €/leht A4-
paberil ja 0,062 €/leht A3-paberil. 
Kassetid: tooneri- ja tindikassettide maksumus erineb suurel määral sõltuvalt 
nende liigist ja mahust. Väikeste laser- ja tindiprinterite hind eurodes ühe 
prinditud lehe kohta kipub olema suurim, suurte multifunktsionaalsete 
laserseadmete oma väikseim. Kogutud andmetes täheldatakse kassetihinna 
erinevust sõltuvalt sellest, kas tegemist on värvilise või mustvalge kassetiga (vt 

 
5 Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele. Energiahinnad ja -kulud Euroopas. Lk 5. 

Kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf  

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf
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Tabel 2). 
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Tabel 2. Multifunktsionaalsete seadmete ja printerite tooneri- ja tindikassettide kohta kogutud 
hinnaandmed 

Printimisteh
nika 

Kasseti 
tootja 

Värviline/mu
stvalge 

Hinnavahem
ik (eurodes) 

Tootlikkus 
(lehti eluea 
kohta) 

Maksumus 
lehekülgede 
vahemiku 
kohta 
(eurodes) 

Laserseade Algseadme 
valmistaja 

Must 49–269 1 400 – 
50 000 

0,002–0,054 

Värviline 67–326 1 000 – 
55 000 

0,002–0,067 

Taastatud Must 26–67 1 000 – 
44 000 

0,002–0,050 

Värviline 20–105 1 000–38 000 0,002–0,021 

Tindiseade Algseadme 
valmistaja 

Must 6–37 300 – 2 500 0,011–0,058 

Värviline 24–26 1 020 – 1 500 0,017–0,024 

Taastatud Must 9–20 560 – 1 200 0,017–0,032 

Värviline –6 – – 
 

3. Remondi ja hoolduse kulud  
Üksiku remondi keskmine hind kabinetuuringu põhjal oli umbes 52 €. Kulud jäid vahemikku 
34–78 €.  
 
4. Olelusringi lõppemise kulu  
Olelusringi lõppemise kulu võib hõlmata pildindusseadmete kõrvaldamise kulu, 
ringlussevõtu ettevõtetelt teenuste ostmise kulu ning ringlussevõtupunkti või 
elektroonikaromude kogumise punkti transportimise kulu. Kuna enamikku 
pildindusseadmetest on suhteliselt lihtne demonteerida, peeti käitusest kõrvaldamise kulusid 
ebaoluliseks. Sõltuvalt ELi riigist võib see kulu olla 80 € + KM või rohkem, sõltuvalt 
füüsilise töö ühikutest ja transpordimahust7.  
 
Võttes arvesse kogu eespool kirjeldatud teavet, arvutati välja olelusringi kogukulud lähtudes 
keskmisest printimiste arvust kuus: 2 500 väikestel toodetel, 8 000 keskmistel toodetel ja 
25 000 suurtel toodetel. Tulemused on esitatud esialgses aruandes8.  
Järgneval joonisel on kujutatud tulemusi 8 000 prindilehekülje kohta kuus. 
Pildindusseadmete olelusringi kogupikkuseks loeti kuus aastat laserprinterite ja 
multifunktsionaalsete seadmete puhul ning neli aastat tindiprinterite, multifunktsionaalsete 
seadmete ja skannerite puhul. Paberikulu ja väikeste seadmete puhul toonerikulu on 
pildindusseadmete peamine olelusringi kulu. 

 
6 – = andmed puuduvad kassettide kohta, mis ühilduvad multifunktsionaalsete seadmete / printeritega, mille kohta andmeid koguti 

7 https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/, vaadatud juulis 2017. 

8 ELi keskkonnahoidlike riigihangete esialgne aruanne pildindusseadmete kohta. Kättesaadav aadressil: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/imaging-

equipment/stakeholders.html 

https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/
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Joonis 1. Olelusringi kogukulud toote eluea jooksul, 8 000 väljatrükki kuus 
 

Euroopa Komisjon on töötanud välja mitu valdkonnaspetsiifilist olelusringi kulude 
arvestamise tööriista, mille eesmärk on edendada olelusringi kulude arvestamist avaliku 
sektori hankijate hulgas. Tööriista eesmärk on innustada ja edendada olelusringi kulude 
arvestamise laialdast rakendamist Euroopa Liidu avaliku sektori asutuste hulgas, et 
organisatsioonid saaksid teha hankeprotsessis kõige kuluefektiivsemaid otsuseid. 
Olelusringi kulude arvestamise juhend ja arvutustööriist pildindusseadmete sektorile on 
kättesaadav aadressil: https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm 
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