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1 JOHDANTO 
 
EU:n ympäristöä säästäviä hankintoja koskevien kriteerien tavoitteena on tarjota viranomaisille apua sellaisten tuotteiden, palvelujen ja töiden 
hankinnassa, joilla on vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Kriteerien soveltaminen on vapaaehtoista. Kriteerit on muotoiltu niin, että 
yksittäinen viranomainen voi halutessaan sisällyttää ne (osittain tai täysimääräisesti) tarjouskilpailuasiakirjoihinsa mahdollisimman pienin 
muokkauksin. Ennen tarjouskilpailukutsun julkaisemista suositellaan, että viranomaiset tarkistavat niiden tuotteiden, palveluiden ja töiden nykyinen 
tarjonta, joita he suunnittelevat ostavansa niiltä markkinoilta, joilla he toimivat.  
Kun hankintaviranomainen aikoo käyttää tämän asiakirjan kriteereitä, sen on tehtävä tämä tavalla, joka takaa yhdenmukaisuuden julkisten hankintojen 
lainsäädännön kanssa (katso esimerkiksi direktiivin 2014/24 42, 43 artiklat, 67 artiklan 2 kohta tai 68 artikla ja muut samanlaiset kohdat EU:n julkisia 
hankintoja koskevasta lainsäädännöstä). Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että myöntämisperusteet tai sopimuksen toteuttamisen ehdot on valittava 
tai sovellettava siten, että niillä ei syrjitä suoraan tai välillisesti talouden toimijoita, jotka tulevat muista jäsenvaltioista tai kolmansista maista. Käytännön 
tietoja tästä aiheesta löytyy myös 2016 julkaistusta ympäristöä säästäviä hankintoja koskevasta käsikirjasta 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm  
Tässä asiakirjassa luetellaan EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit kuvantamislaitteille, kulutustavaroille ja 
tulostuspalveluille. Liitteenä olevassa teknisessä raportissa esitellään yksityiskohtaisesti näiden kriteerien valintaa tukevat perustelut ja kerrotaan, mistä 
saa lisätietoja.  
Kriteerit jaetaan valintaperusteisiin kriteereihin, teknisiin eritelmiin, myöntämisperusteisiin ja sopimusten toteuttamista koskeviin lausekkeisiin. 
Kriteerejä on kahta tyyppiä: 

• Peruskriteerit — jotka on tarkoitettu ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kriteerien käyttöönoton helpottamiseen. Niissä 
keskitytään tuotteen ympäristötehokkuuden tärkeimpiin osa-alueisiin. Ne on laadittu siten, että yrityksille kertyvät hallinnolliset kulut jäävät 
mahdollisimman pieniksi. 

• Lisäkriteerit — jotka huomioivat ympäristötehokkuuden muitakin osa-alueita tai sen korkeampia tasoja. Ne on tarkoitettu viranomaisille, jotka 
haluavat tukea ympäristö- ja innovointitavoitteita voimakkaammin. 

Muotoilua ’samat vaatimukset peruskriteereille ja lisäkriteereille’ käytetään, jos vaatimukset tyypeille ovat samat. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Määritelmä ja soveltamisala 
 
Tuoteryhmä ‘kuvantamislaitteet, kulutustavarat ja tulostuspalvelut’ sisältää: 

- Kuvantamislaitteet1 tarkoittavat tuotteita, joita markkinoidaan toimisto- ja kotikäyttöön tai kumpaankin, ja joiden toiminto on jompikumpi tai 
kumpikin seuraavista: 

a) tuottaa painettu kuva paperimuodossa tai kuvana merkintäjärjestelmällä tai digitaalisesta kuvasta, joka on saatu 
verkosta/liitäntäkortista tai skannaamalla/kopioimalla tuloste; 
b) tuottaa digitaalinen kuva skannaamalla/kopioimalla tuloste. 

Excluded from the scope are: 
a) digitaaliset kopiokoneet,  
b) postitusautomaatit, 
c) faksilaitteet.  

- Kulutustavarat, tarkoittavat vaihdettavia tuotteita, jotka ovat kuvantamislaitteen toiminnan kannalta oleellisia. Loppukäyttäjä tai 
palveluntarjoaja voi vaihtaa tai täyttää ne kuvantamislaitteen normaalin käytön ja eliniän aikana. EU:n ympäristöä säästäviä kulutustavaroita 
ovat säiliöt ja värikasetit. 

Säiliö tarkoittaa loppukäyttäjän vaihdettavissa olevaa väriainetta tai mustetta, joka asennettaan tai tyhjennetään kuvantamislaitteeseen. 
Säiliöt eivät sisällä integroituja tai liikkuvia osia, jotka vaikuttavat kuvantamislaitteen toimintaan. Säiliöitä voidaan kutsua myös 
pulloiksi tai astioiksi.  
Värikasetti (muste/väriaine) tarkoittaa loppukäyttäjän vaihdettavissa olevaa tuotetta, joka asennetaan kuvantamislaitteeseen 
tulostamista varten, joka sisältää integroituja tai liikkuvia osia, jotka vaikuttavat kuvantamislaitteen toimintaan musteen tai väriaineen 
lisäksi. Värikasetteja voidaan kutsua myös moduuleiksi. 

Värikasetit ja säiliöt voivat olla: 
- uusia (alkuperäislaitteiden valmistajien (OEM) valmistamia ja ei-OEM-valmistettuja, mukaan lukien jäljennökset) 
- uudelleenvalmistettuja (OEM ja ei-OEM) 
- uudelleentäytettyjä (OEM ja ei-OEM). 

- Tulostuspalvelut tarkoittavat palvelusopimuksia, joiden hinta riippuu tulostettujen sivujen määrästä. Nämä sopimukset käsittävät 
kuvantamislaitteiden ja/tai kulutustavaroiden toimituksen, huollon, loppukäsittelyn käyttöiän lopussa ja organisaation tulostuksen optimoinnin. 
 

Kuvantamislaitteet voidaan luokitella tyyppikohtaisesti, ja nämä tyypit sisältyvät kriteerien soveltamisalaan: 

 
1 Kuvantamislaitteet, jotka ovat lääketieteellisiä laitteita direktiivin 93/42/ETY 1 artiklan kohdan 2 a alakohdan mukaisesti (tai 26. toukokuuta 2021 alkaen asetuksen 2017/745 2 artiklan kohdan 1 alakohdan mukaiset), eivät kuulu tämän asiakirjan piiriin. 
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- Tulostin: Tuotteen ensisijainen toiminto on tulostaa paperia elektronisesta syöttölaitteesta. Tulostin pystyy vastaanottamaan tietoa yhden 
käyttäjän tietokoneelta tai verkkotietokoneilta tai muilta syöttölaitteilta (esim. digitaaliset kamerat). Tämä määritelmä kattaa tuotteet, joita 
markkinoidaan tulostimina, ja tulostimet, jotka voidaan kenttäpäivittää vastaamaan monitoimilaitteen (MFD) määritelmää. 

- Kopiokone: Tuotteen ainoa tehtävä on tuottaa kopioita alkuperäispapereista. Tämä määritelmä on tarkoitettu koskemaan laitteita, joita 
markkinoidaan kopiokoneina, ja laajennettavia digitaalisia kopiokoneita (UDC). 

- Monikäyttölaite (MFD): Laite, joka suorittaa kaksi tai useampia tulostimen, skannerin, kopiokoneen tai faksilaitteen perustoiminnoista. 
Monikäyttölaitteella voi olla rakenteellisesti integroitu muoto tai se voi muodostua toiminnallisesti yhteenkuuluvien osien yhdistelmästä. 
MFD-kopiointitoimintojen katsotaan olevan erillisiä yhden arkin kopiointitoiminnosta, joita tarjotaan joissakin faksilaitteissa. Tämä 
määritelmä sisältää tuotteet, joita markkinoidaan monikäyttölaitteina (MFD) ja ‘monitoimilaitteina’ (MFP). 

- Skanneri: Laite, jonka ensisijainen tehtävä on muuttaa paperioriginaalit sähköisiksi kuviksi, joita voidaan tallentaa, editoida, muuntaa tai 
siirtää lähinnä henkilökohtaisilla tietokoneilla. Tämä määritelmä on tarkoitettu koskemaan laitteita, joita markkinoidaan skannereina. 

- Ammattimainen kuvantamistuote: Tulostin tai monikäyttölaite, jota markkinoidaan myytävien toimitusten tuottamiseksi, ja jolla on 
seuraavat ominaisuudet: 

a) tukee paperia, jonka peruspaino on vähintään 141 g/m2; 
b) on A3-yhteensopiva; 
c) jos tuote on yksivärinen, yksivärisen tuotteen nopeus on vähintään 86 kuvaa/min; 
d) jos tuote on värillinen, värillisen tuotteen nopeus on vähintään 50 kuvaa/min; 
e) tulostustarkkuus on vähintään 600 x 600 pistettä tuumalla kutakin väriä kohden; 
f) perusmallin paino on vähintään 180 g ja  

viisi seuraavista lisätoiminnoista värituotteille tai neljä yksivärisille tuotteille, jotka toimitetaan kuvantamislaitetuotteen vakiovarusteena tai 
lisävarusteena: 

g) paperikapasiteetti vähintään 8 000 sivua; 
h) DFE-edustakone; 
i) rei’itin: 
j) täydellinen sidonta tai renkaan sidonta (tai vastaava, kuten nauhan tai langan sidonta, mutta ei niittisatulan ompelua);  
k) dynaaminen hakumuisti (DRAM) vähintään 1 024 MB. 
l) kolmannen osapuolen värisertifikaatti (esim. IDEAlliance Digital Press -sertifikaatti, FOGRA-validointitulostusjärjestelmän 
sertifiointi tai Japanin värillisen digitaalisen painatussertifikaatti, jos tuote on värillinen) ja 
m) päällystetyn paperin yhteensopivuus. 

 
Lisämääritteet on lueteltu alla: 

- Rumpuyksiköt: Loppukäyttäjä voi vaihtaa tuotteen, joka sopii kuvantamislaitteeseen ja sisältää valoherkän rummun. 
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- Kiinnitysyksiköt: Loppukäyttäjä voi vaihtaa tuotteen, joka sopii kuvantamislaitteeseen ja koostuu parista lämmitetyistä teloista, jotka 
sulauttavat väriaineen tulostusmateriaaliin. 

- Siirtoyksikkö: Loppukäyttäjä voi vaihtaa tuotteen, joka sopii kuvantamislaitteeksi ja tukee väriaineen siirtoa tulostusmateriaalille ennen 
sulautusprosessia. 

- Uusi: Uusi värikasetti/säiliö. 
- Uudelleenvalmistettu värikasetti tai säiliö: Värikasetti tai säiliö, jota on käytetty vähintään kerran ja kerätty elinkaarensa lopussa, 

palautetaan alkuperäiseen tilaansa ja suorituskykyynsä tai parempaan, esimerkiksi korvaamalla kuluneet osat ja täyttämällä ne uudella 
väriaineella tai musteella (mukaan lukien kiinteä muste). Tuote myydään samalla takuulla kuin uusi värikasetti tai säiliö. 

- Uudelleentäytetty värikasetti tai säiliö: Käytetty värikasetti tai säiliö, joka on täytetty uudella väriaineella tai musteella (mukaan lukien 
kiinteä muste) 

- Jäljennös:  Uusi värikasetti/säiliö, jonka on valmistanut kolmas osapuoli (ei-OEM), mutta jonka tuotemerkki on laittomasti valmistettu 
OEM-nimellä. 

 
1.2 Todentamista koskeva yleinen huomautus 
 
Useiden kriteerien todentamista varten ehdotetaan testausselosteita. Kunkin kriteerin osalta esitetään oleelliset kansainvälisesti tunnustettuihin 
mittausmenetelmiin perustuvat testausmenetelmät. Näin varmistetaan, että tarjoajien esittämät suoritusta koskevat väitteet ovat todennettavissa, 
toistettavissa, tarkastettavissa ja ennen kaikkea vertailtavissa. Viranomaisen tehtävänä on päättää, missä vaiheessa testitulokset olisi toimitettava. 
Tavallisesti ei ole tarpeen velvoittaa kaikkia tarjoajia toimittamaan testituloksia menettelyn alkuvaiheessa. Tarjoajiin ja viranomaisiin kohdistuvan 
rasitteen vähentämiseksi oma ilmoitus voidaan tarjousten toimittamisen yhteydessä katsoa riittäväksi. Jälkeenpäin on sovellettavissa eri vaihtoehtoja 
siitä, edellytetäänkö testejä ja missä vaiheessa niitä edellytetään: 

a) Tarjouskilpailuvaiheessa: 
Kertaluontoisten toimitussopimusten kohdalla taloudellisesti edullisimman tarjouksen tarjoajalta voidaan vaatia tällaista näyttöä. Jos näyttö 
katsotaan riittäväksi, sopimus voidaan tehdä. Jos näyttö katsotaan riittämättömäksi tai vaatimusten vastaiseksi: 

i) teknisten eritelmien osalta, näyttöä pyydetään seuraavaksi parhaan tarjouksen tekijältä, jonka kanssa sopimus voidaan tehdä; 
ii) myöntämisperusteiden osalta, annetut lisäpisteet poistetaan kyseiseltä tarjoukselta ja tarjousten järjestys lasketaan uudelleen kaikkine 

siitä aiheutuvine seurauksineen. 
Testausseloste varmistaa kuitenkin vain sen, että näytetuote on testattu tiettyjen vaatimusten osalta. Se ei siis koske sopimuksen nojalla 
tosiasiallisesti toimitettavia tuotteita. Puitesopimusten osalta tilanne voi olla toisenlainen. Tätä tarkastellaan enemmän seuraavassa kohdassa, 
joka koskee sopimusten täytäntöönpanoa, ja jäljempänä esitettävissä lisäselityksissä. 
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b) Sopimuksen täytäntöönpanon aikana: 
Testituloksia voidaan vaatia yhdestä tai useammasta tuotteesta sopimuksen aikana, joko yleisesti tai jos epäillään väärennettyjä vakuutuksia. 
Tämä on erityisen tärkeää puitesopimuksissa, jotka eivät noudata alkuperäisiä tilauksia.  
Sopimuksen toteuttamista koskevien selvien lausekkeiden asettamista suositellaan. Näissä lausekkeissa olisi määrättävä, että 
hankintaviranomaisella on oikeus suorittaa pistokokeita milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana. Jos tällaisten testien tulokset 
osoittavat, että toimitetut tuotteet eivät täytä ehtoja, hankintaviranomaisella on oikeus soveltaa seuraamuksia ja mahdollisuus irtisanoa sopimus. 
Jotkut viranomaiset sisällyttävät ehtoja, että jos tuote on testien jälkeen täyttänyt vaatimukset, viranomaisten on vastattava 
testauskustannuksista; mutta jos vaatimuksia ei noudateta, toimittajan on vastattava kustannuksista. 
Puitesopimusten osalta näytön toimittamisajankohta riippuu sopimuksen erityisestä rakenteesta; 

i) Kun puitesopimus on tehty yhden toimijan kanssa ja toimitettavat kohteet määritetään puitesopimusta tehtäessä ja kyse on vain siitä, 
kuinka monta kappaletta tarvitaan, sovelletaan samaa periaatetta kuin edellä kertatoimitusta koskevien sopimusten osalta; 

ii) Kun puitesopimus tehdään valittujen mahdollisten toimijoiden kanssa näiden välisen kilpailumenettelyn jälkeen, tarjouksen tekijöiden 
on alustavan valinnan vaiheessa osoitettava ainoastaan valmiutensa toimittaa puitesopimuksen suorituskykyä koskevat 
vähimmäisvaatimukset täyttäviä tuotteita. Seuraavissa täytäntöönpanosopimuksissa (tai tilauksissa), jotka tehdään valikoitujen 
toimittajien kilpailun perusteella, sovelletaan periaatteissa samoja perusteita kuin edellä a) ja b) kohdissa, jos kilpailussa on osoitettava 
lisävaatimusten täyttyminen. Jos kilpailu koskee pelkästään hintaa, tarkistus olisi toteutettava sopimuksen täytäntöönpanon aikana. 

On myös tärkeää korostaa tarjoajien mahdollisuutta toimittaa todentaminen perustuen tuotteisiin, joilla on olennainen tyyppi I -merkki (ISO 
14024 mukaan), jotka täyttävät määritellyt vaatimukset. Tällaisten tuotteiden olisi katsottava olevan asiaankuuluvien perusteiden mukaisia, ja 
todentamista vaaditaan noudattaen samaa lähestymistapaa kuin testituloksille on asetettu. 
On myös huomattava, että direktiivin 2014/24/EU 44 artiklan 2 kohdan mukaan hankintaviranomaisen on hyväksyttävä myös muu 
asianmukainen näyttö. Tämä voi käsittää valmistajan tekniset asiakirjat, jos testausselosteet eivät ole olleet asianomaisen talouden toimijan 
käytettävissä, eikä toimijan ole ollut mahdollista saada niitä asetettujen määräaikojen kuluessa. Tämä edellyttää, että käyttömahdollisuuden 
puuttuminen ei johdu asianomaisesta talouden toimijasta ja että asianomainen talouden toimija todistaa, että sen toimittamat rakennusurakat, 
tavarat tai palvelut täyttävät teknisissä eritelmissä edellytetyt vaatimukset tai perusteet, hankintasopimuksen tekoperusteet tai sopimuksen 
toteuttamisen ehdot. Myös viitattaessa testien osalta erityisen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen antamiin 
todistuksiin/testausselosteisiin hankintaviranomaisen on myös hyväksyttävä vastaavien muiden vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
antamat todistukset/testausselosteet. 
Edellytyksenä on, että tarjouspyynnössä on oltava lauseke, jolla varmistetaan, että hankittavat kuvantamislaitteet ja tarvikkeet täyttävät kaikki 
EU:n ja maan (maita) asiaa koskevat vaatimukset, jo(i)ssa tuotteet on valmistettu, esimerkiksi CE-merkintä, direktiivi koskien vaarallisten 
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aineiden rajoittamista (RoHS), Eurooppalainen asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja 
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi (WEEE), jos sovellettavissa.  
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2 KESKEISET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET  
 
Jäljempänä esitetyissä taulukoissa on yhteenveto kuvantamislaitteiden, kulutustuotteiden ja tulostuspalveluiden ympäristövaikutuksista saatavilla alla 
olevien taulukoiden perusteella (lisätiedoille katso tekninen raportti). Sama taulukko esittää EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevan 
lähestymistavan noiden vaikutusten lieventämiseksi tai vähentämiseksi. 

Keskeiset ympäristövaikutukset  Ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskeva 
lähestymistapa 

• Tulostinten, monitoimilaitteiden ja skannereiden 
sähkönkulutus.  

• Kulutustavaroiden käyttö, erityisesti paperi ja värikasetit 
(tulostimille ja monitoimilaitteille). 

• Tulostimien, monitoimilaitteiden ja skannereiden valmistajat, 
erityisesti energiatehokkaampia tuotteita (esim. laser-
teknologiat). 

• Elektroniikkaromun virheellisestä romuttamisesta johtuvat 
mahdolliset vaarat.  

• Päästö käytön aikana. 
• Vaarallisten aineiden sisältö. 
• Värikasettien, erityisesti kotelon ja tulostuspään valmistus. 
• Värikasetin käyttämä paperimäärä toivotun laatuisille 

tulosteille. 

 • Osta energiatehokkaita kuvantamislaitteita. 
• Ostopalvelut, jotka optimoivat tulostuksen. 
• Sellaisten tuotteiden ostaminen tarjoajilta, joihin 

sovelletaan rajoitettujen aineiden vaarallisten 
osatekijöiden valvontaa. 

• Ostotuotteet rajoitetulla sisäilmapäästöillä 
käyttövaiheessa ja vaarallisten aineiden rajoitettu 
sisältö. 

• Sellaisten tuotteiden ostaminen, jotka on suunniteltu 
niin, että niiden olennaiset osat ovat korjattavissa. 

• Käytön jälkeisen käsittelyn vaatiminen materiaalien 
talteen ottamiseksi. 

• Hankintalaitteen kyky käyttää uudelleen 
valmistettuja kulutustavaroita ja kierrätettyä paperia. 

• Pyydä tietoa ympäristösäästöstä. 
• Pyydä palveluita, jotka sisältävät 

kuvantamislaitteiden optimoinnin. 
• Hanki kulutustarvikkeita, joiden suorituskyvyn laatu 

on testattu. 
 

Vaikutusten esitysjärjestys ei välttämättä vastaa niiden suuruusluokkaa. 
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Teknisestä raportista löytyy tarkempaa tietoa kuvantamislaitteista, kulutustavaroista ja tulostuspalveluista, mukaan lukien olennainen lainsäädäntö, 
standardit ja tekniset lähteet, joita käytetään todisteina. 

 
3 KRITEERIEN RAKENNE  

Kriteerit on jaettu kolmeen pääosioon kohteesta riippuen: 1) kuvantamislaitteet, 2) kulutustavarat ja 3) tulostuspalvelut. Lisäksi on yksi vaakasuora 
osio ja sopimuksen toteuttamista koskeva lauseke, joka koskee kaikkia kolmea kriteeriä. Kriteereitä voidaan käyttää myös pitkäaikaisissa 
vuokrasopimuksissa, sopimustyyppi, joka voi olla erityisen tehokas, kun halutaan edistää kestävän laitteiston ja resurssien tehokasta käyttöä. 
 

 Nro Kriteeri Ydin Kattava 

ALUSTAVA SOPIMUKSEN LAUSEKE  
KOHDE: ALUSTAVA ARVIOINTI  
(muun tarjoajan toimesta kuin kuvantamislaitteiston hankinnan toimittaja) 

SOPIMUKSEN 
TOTEUTTAMISTA 

KOSKEVAT LAUSEKKEET 
CPC1 Olemassa olevan kaluston ja hankintatarpeiden alustava 

arviointi X X 

KRITEERI 1 — KUVANTAMISLAITTEISTO  
KOHDE: KUVANTAMISLAITTEISTON OSTO, VUOKRAUS 

VALINTAPERUSTEET SC1 Rajoitettu aineiden valvonta  X 

TEKNINEN ERITELMÄ 

TS1 Kuvantamislaitteen vähimmäisenergiatehokkuus X X 

TS2 Kaksipuolinen kuvantamisominaisuus X X 

TS3 Monisivutulostusvalmius X X 
TS4 Kyky käyttää kierrätettyä paperia X X 
TS5 Kyky käyttää uudelleenvalmistettuja värikasetteja X X 
TS6 Materiaalien pienempi määrä  X 
TS7 Tiedot kierrätetyn kuluttajamuovin käytöstä  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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 Nro Kriteeri Ydin Kattava 

TS8(a) Varaosien saatavuus X X 
TS8(b) Purkamisen ja korjauksen suunnittelu X X 
TS8(c) Kierrätyksen suunnittelu X X 
TS9 Ainepäästöt X X 
TS10 Melupäästöt X X 
TS11 Erityistä huolta aiheuttavat aineet X X 
TS12 Vaarallisten aineiden sisältö  X 
TS13 Laiteohjelmiston päivityksen hallinta  X 
TS14 Takuu ja palvelusopimukset X X 

TS15(a) Kopio- ja graafisen paperin toimitus, joka täyttää EU:n 
ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit 

X X 

TS15(b) Värikasettien toimitus, jotka täyttävät EU:n ympäristöä 
säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit 

X X 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 

AC1 
 

Kuvantamislaitteen energiatehokkuuden parantaminen yli 
TS1  X X 

AC2(a) Pitkät takuut  X X 

AC2(b) Pisin takuu X X 

AC3 
Takaisinottojärjestelmä kuvantamislaitteelle X  
Kuvantamislaitteen käytön jälkeinen käsittely  X 

AC4 Uudelleenkäytetyn/uudelleenvalmistetun musteen ja/tai 
värikasettien toimitus 

X X 

SOPIMUKSEN 
TOTEUTTAMISTA 

KOSKEVAT LAUSEKKEET 

CPC2 Kuvantamislaitteen uudelleenkäyttöä/kierrätystä koskeva 
raportointi   

X X 

CPC3 Toimitettujen kulutustavaroiden raportointi 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
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KRITEERI 2 — KULUTUSTAVARAT 
KOHDE: KULUTUSTAVAROIDEN OSTO (VÄRIKASETIT JA/TAI SÄILIÖT) 

TEKNINEN ERITELMÄ 

TS16 Värikasetit/säiliöt sivu-tuoton ilmoitus X X 
TS17 Kulutustavaroiden massaresurssitehokkuus  X 
TS18 Kulutustavaran vaaralliset aineet  X 
TS19 Uudelleenkäytön/uudelleenvalmistuksen suunnittelu X X 
TS20 Kulutustavaran laatu X X 

TS21 Värikasettien ja säiliöiden takaisinottojärjestelmä ja 
WEEE-rekisteröinti 

X X 

MYÖNTÄMISPERUSTEET 
AC5 Elektrofotografisten kulutustavaroiden resurssitehokkuus X X 
AC6 Uudelleenkäytön/uudelleenvalmistuksen helpottaminen X X 
AC7 Värikasettien käytön jälkeinen käsittely  X 

SOPIMUKSEN 
TOTEUTTAMISTA 

KOSKEVAT LAUSEKKEET 
CPC4 Kulutustavaroiden uudelleenkäyttöä/kierrätystä koskeva 

raportointi   
X X 

KRITEERI 3 — TULOSTUSPALVELUT  
KOHDE: TUOTOKSEN OSTO — TULOSTEIDEN MÄÄRÄ 

TEKNINEN ERITELMÄ 

TS22(a) Sitoutuminen kuvantamislaitteen uudelleenkäyttöön X X 

TS22(b) Sitoutuminen kuvantamislaitteen korjaamiseen X X 

TS23 
Kuvantamislaitteen toimitus, joka täyttää EU:n ympäristöä 
säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit 

X X 

TS24(a) 
Paperin toimitus, joka täyttää EU:n ympäristöä säästäviä 
julkisia hankintoja koskevat kriteerit 

X X 

TS24(b) 
Värikasettien toimitus, jotka täyttävät EU:n ympäristöä 
säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit 

X X 

MYÖNTÄMISPERUSTEET AC8 
Uudelleenkäytettyjen/uudelleenvalmistettujen 
värikasettien ja säiliöiden toimitus 

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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AC9 Tulostuspalveluiden tarjoaminen  X 

SOPIMUKSEN 
TOTEUTTAMISTA 

KOSKEVAT 
LAUSEKKEET 

CPC5 Toimitettujen kulutustavaroiden raportointi X X 

CPC6 Tiedot kulutustavaroiden tarjonnan käytöstä  X 

CPC7 Ympäristötietojen tarjonta palvelusopimuksen aikana    X 

VAAKASUORAT KRITEERIT  
(sovelletaan kaikkiin kriteereihin) 

TEKNINEN ERITELMÄ 

TS25(a) Kulutustavaroiden taattu tarjonta sopimuksen aikana   X X 

TS25(b) Varaosien taattu tarjonta sopimuksen aikana X X 

TS26 Ympäristösäästöohjeita käyttäjille 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 OLEMASSA OLEVAN KALUSTON JA HANKINTATARPEIDEN ALUSTAVA ARVIOINTI 
4.1 Kohde 

Kohde 

Olemassa olevan kaluston ja hankintatarpeiden alustava arviointi 

4.2 Sopimuksen toteuttamista koskeva lauseke 

CPC1 Olemassa olevan kaluston ja hankintatarpeiden alustava arviointi 
Peruskriteerit Lisäkriteerit 

(Tämä sopimus alustava menettely muun tarjoajan toimesta kuin kuvantamislaitteiston hankinnan toimittaja.) Tätä alustavaa arviointia 
sovelletaan vain, kun hankintaviranomaisen mielestä olemassa olevan kaluston käyttö on optimoitava ennen uuden kuvantamislaitteen 
hankintaa, ja kun hankintaviranomainen päättää antaa arvioinnin ulkopuolisen tehtäväksi.) 
Palvelun tarjoajan on arvioitava hankintaviranomaisen nykyinen kuvantamislaite, ja toimitettava arviointitulokset hankintaviranomaiselle. 
Arvioinnin on käsitettävä seuraavat tiedot: 
• Kuvantamislaitemallien määrä kussakin paikassa 
• Jokaisen kuvantamislaitteen nimi, mallinumero ja tyyppi 
• Jokaisen kuvantamislaitemallin keskimääräinen ikä 
Perustuen hankkijan ilmoittamiin pääasiallisiin tulostustarpeisiin (tai rekisteröidyistä olemassa olevista laitteista saatujen tietojen arvioinnin 
mukaan) ja yllä oleviin arviointituloksiin, palvelun tarjoajan on luokiteltava jokainen kuvantamislaite eri kategorioihin tulevaa tilaa varten. 
Esimerkki kategorioista: 
o Säilyttää: Tuotteen käyttöä jatketaan hankintaviranomaisen tiloissa 
o Palauttaa: Tuote palautetaan asianmukaiselle tai aikaisemmalle toimittajalle (tarvittaessa) 
o Uudelleenkäyttää: Tuote myydään hankintaviranomaisen tilojen ulkopuolelle 
o Uudelleenvalmistaa: Tuotteen suorituskykyä ja/tai toimivuutta lisätään tai palautetaan, jotta se vastaa sovellettavia teknisiä standardeja tai 

sääntelyvaatimuksia. Tuloksena saadaan täysin toimiva tuote, jotta sitä voidaan käyttää vähintään yhteen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 
o Kierrättää: Tuote toimitetaan loppukäsittelyyn. 

Yllä olevien elementtien pohjalta palvelun tarjoajan on laadittava lyhyt raportti hankkijalle koskien uusien hankittavien tuotteiden määrää ja 
ominaisuuksia. 
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5 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT KOSKIEN KUVANTAMISLAITTEEN OSTOA  

5.1 Kohde 

Kohde 

Kuvantamislaitteen osto, jonka ympäristövaikutus on vähäinen koko sen eliniän ajan  

5.2 Valintaperusteet  

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

SC1 Rajoitettu aineiden valvonta 
 Tarjoajan on osoitettava rajoitetun aineiden valvonnan (RSC) toimintaa 

koskevan kehyksen toteuttaminen toimitettavien tuotteiden toimitusketjussa. 
RSC:n mukaisten tuotearviointien tulee kattaa vähintään seuraavat alueet: 
- tuotteiden suunnittelu; 
- toimittajien vaatimustenmukaisuus; 
- analyyttinen testaus. 
RSC:n on vähintään sovellettava REACH-ehdokasluetteloon kuuluvia aineita 
ja RoHS-direktiivin rajoitettuja aineita. IEC 62474 -ilmoitettujen materiaalien 
tietokantaa * on käytettävä perustana toimitettavien tuotteiden koostumusta 
koskevien erityistietojen tunnistamisessa, seurannassa ja ilmoittamisessa. 
RSC:tä on käytettävä sen varmistamiseksi, että tarjoaja on tietoinen IEC 
62474 -tietokantaan lueteltujen aineiden olemassaolosta tai puuttumisesta. 
Toimittajien RSC-vaatimustenmukaisuusvakuutukset on kerättävä ja pidettävä 
ajan tasalla toimitettavien tuotteiden merkityksellisistä materiaaleista, osista ja 
kokoonpanoista. Niitä voidaan tarvittaessa tukea toimittajien auditoinneilla ja 
analyyttisillä testeillä. RSC-menettelyjen on varmistettava, että tuotteen ja 
toimittajan vaatimustenmukaisuus arvioidaan uudelleen, kun: 
- rajoitetun aineen vaatimukset muuttuvat; 
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- toimitetut materiaalit, osat ja osakokoonpanot muuttuvat; 
- valmistus ja kokoonpano muuttuvat. 
RSC: ien toteuttamisen on viitattava IEC 62476: n tai vastaavan ohjeisiin ja 
IEC 62474: n aineistoilmoitustietokantaan. 
*Kansainvälinen sähkötekninen toimikunta (IEC), IEC 62474: Tuotteiden ja 
sähköteknisen teollisuuden materiaali-ilmoitus, http://std.iec.ch/iec62474 
Todentaminen: 
Tarjouksen tekijän on toimitettava asiakirjat, joissa kuvataan järjestelmä, sen 
menettelyt ja näyttö sen täytäntöönpanosta. 
Laitteiden, joilla on olennainen tyypin I ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät 
määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 

 
5.3 Tekninen eritelmä  

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TS1 Kuvantamislaitteen vähimmäisenergiatehokkuus 
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 
(Sovelletaan kuvantamislaitteelle, joka täyttää Energy Starin energiatehokkuusvaatimukset) 
Kuvantamislaitteen on täytettävä kaikki energiatehokkuutta ja virranhallintaa koskevat vaatimukset, jotka on vahvistettu viimeksi julkaistussa ENERGY STAR 
-spesifikaatiossa [tarjouspyynnössä tarkennettava versio, ottaen huomioon selittävä huomautus].   
Julkaisun yhteydessä käyttöön otettu ENERGY STAR -versio on 3.0, ja päivityksiä voi seurata seuraavasta linkistä: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava testausselosteet, jotka on suoritettu tarjouspyynnössä määritellyssä ENERGY STAR -versiossa vahvistettujen testimenetelmien 
mukaisesti. Laitteiden, joilla on olennainen tyypin I ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 

Selventävä huomautus: TS1 Kuvantamislaitteen vähimmäisenergiatehokkuus 

http://std.iec.ch/iec62474
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Tuotteiden saatavuuden varmistamiseksi tarjouskilpailumenettelyssä ENERGY STAR -standardin uuden version julkaisemisesta seuraavan ensimmäisen 
vuoden aikana ENERGY STAR -standardin uusi ja aiempi versio olisi sallittava TS1:ssä. 

TS2 Kaksipuolinen kuvantamisominaisuus 
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 
(Sovelletaan kuvantamislaitteelle, joka täyttää Energy Starin kaksipuolisen kuvantamisominaisuuden vaatimukset.) 
Kuvantamislaitteen on täytettävä automaattista kaksipuolista kuvantamisominaisuutta koskevat vaatimukset, jotka on vahvistettu viimeksi julkaistussa 
ENERGY STAR -spesifikaatiossa [tarjouspyynnössä tarkennettava versio], ja kaksipuolinen tulostus on asetettava oletusarvoksi. 
Julkaisun yhteydessä käyttöön otettu ENERGY STAR -versio on 3.0, ja päivityksiä voi seurata seuraavasta linkistä: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment.  
Todentaminen:  
Laitteiden, jotka on rekisteröity ENERGY STAR -tietokantaan tai joilla on asiaankuuluva tyypin I ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät määritellyt 
vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. Valmistajan ilmoitus näiden vaatimusten noudattamisesta, on myös hyväksyttävä. 

Selventävä huomautus: TS2 Kaksipuolinen kuvantamisominaisuus 
Tuotteiden saatavuuden varmistamiseksi tarjouskilpailumenettelyssä ENERGY STAR -standardin uuden version julkaisemisesta seuraavan ensimmäisen 
vuoden aikana ENERGY STAR -standardin uusi ja aiempi versio olisi sallittava TS2:ssä. 

TS3 Monisivutulostusvalmius 
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 
Kuvankäsittelylaitteessa on oltava vakiona ominaisuus, jolla voidaan tulostaa kaksi tai useampia asiakirjan sivuja yhdelle paperiarkille, kun tuotetta hallitsee 
valmistajan toimittama alkuperäinen ohjelmisto (tulostinohjain). 
Todentaminen:  
Tarjoajan on dokumentoitava, että vaatimukset on toteutettu. Laitteiden, joilla on asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät luetellut 
vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia.  
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TS4 Kyky käyttää kierrätettyä paperia 
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 
Kuvantamislaitteen on pystyttävä käyttämään kierrätettyä paperia, joka täyttää standardin EN 12281 laatuvaatimukset2.  
Skannerit ovat näiden kriteerien ulkopuolella. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava vakuutus tai asiakirjat, jotka todistavat, että tuotteessa voidaan käyttää standardin EN 12281 mukaisia kierrätyspapereita. Laitteiden, 
joilla on asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät luetellut vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia.  

TS5 Kyky käyttää uudelleenvalmistettuja värikasetteja ja säiliöitä 
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle)  
Tuotteita ei saa suunnitella siten, että ne estävät uudelleenvalmistetut väri-/mustekasetit ja säiliöt. Rakentavia, ohjelmistopohjaisiatai muita toimenpiteitä, jotka 
estävät uudelleenvalmistettujen värikasettien ja säiliöiden käytön, ei saa käyttää.  
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava vakuutus tai asiakirjat, jotka todistavat, että tuotteessa voidaan käyttää uudelleenvalmistettuja värikasetteja ja säiliöitä. Laitteiden, 
joilla on asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät luetellut vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 

TS6 Materiaalien pienempi määrä 
 Muovikomponenteissa, joiden toiminta on samanlainen, käytettyjen materiaalien 

lukumäärä on rajoitettu yhteen. Koskee: 

─ Kotelon osat, runko 

─ Mekaaniset osat (≥ 25 g). 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava tuotekaavio, joka kuvaa sovellettavat muoviosat ja 
käytetyn polymeerityypin.  
Laitteiden, joilla on olennainen tyypin I ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät 
määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 

 
2 EN 12281: Paino- ja yrityspaperi kuivien väriaineiden kuvantamisprosesseihin 
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TS7 Tiedot kierrätetyn kuluttajamuovin käytöstä 
 Kierrätetyn kuluttajamuovin sisällön prosenttiosuus on laskettu muovin koko 

osuudesta (painon mukaan), on ilmoitettava. Prosenttiosuudet on annettava 
asteittain <1 %, 1 % ≤ x < 5 %, 5 % ≤ x < 10 %, 10 % ≤ x < 15 %, 15 % ≤ x < 20 
% ja yli (5 % välein). 
 
Seuraavat osat voidaan jättää laskennan ulkopuolelle: painetut piirilevyt, 
kaapelit, liittimet, elektroniset komponentit, optiset komponentit, sähköstaattisen 
purkauksen (ESD) komponentit, sähkömagneettisten häiriöiden (EMI) 
komponentit ja biopohjainen muovimateriaali. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava asiakirjat, joissa määritetään kuvantamislaitteiden 
malleissa käytetyn kuluttajamuovin prosenttiosuus EN 45557: n mukaisesti 
laskettuna. Asiakirjat voivat käsittää valmistajan ilmoituksen, todisteen 
asianmukaisen ympäristösuunnitelman noudattamisesta, joka sisältää samat 
tuotesuunnitteluominaisuudet, tai muita vaihtoehtoisia todistuskeinoja, jotka 
yksityiskohtaisesti kuvaavat kuluttajan jälkeisen kierrätetyn muovisisällön. 
Laitteiden, joilla on olennainen tyypin I ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät 
määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 

TS8 (a) Varaosien saatavuus 
Valmistajan on toimitettava alla luetellut varaosat vähintään kolmen vuoden 
ajan ostopäivämäärästä lukien.  

• Tulostinpäät (kun se ei ole kulutustavara) 
• Laser-laite (kun se ei ole kulutustavara) 

• Kiinnitysyksiköt (kun se ei ole kulutustavara)  
• Rumpuyksiköt (kun se ei ole kulutustavara)  

Valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan on varmistettava yllä 
mainittujen varaosien toimitus 15 päivän sisällä tilauksesta. 

Valmistajan on toimitettava alla luetellut varaosat vähintään viiden vuoden ajan 
ostopäivämäärästä lukien.  

• Tallennuslaitteet 
• Skannerit 

• Tulostinpäät (kun se ei ole kulutustavara) 
• Laser-laite (kun se ei ole kulutustavara) 

• Kiinnitysyksiköt (kun se ei ole kulutustavara)  
• Rumpuyksiköt (kun se ei ole kulutustavara) 
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Todentaminen:  
Tarjoajaan on toimitettava asiakirjat, joissa vahvistetaan, että varaosat ovat 
saatavissa kriteereissä mainitun ajan. 
Laitteiden, joilla on olennainen tyypin I ympäristömerkintä, ja jotka 
täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia.  

• Siirtohihnat/sarjat (kun se ei ole kulutustavara) 
• Huoltosarjat (kun se ei ole kulutustavara) 
• Paperin syöttöosat 

• Paksuusanturit 
• Virta- ja ohjauspiirilevyt 

• Värikasetin/säiliön osat 
• Ulkoiset virransyötöt 

• Saranat  
Valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan on varmistettava yllä 
mainittujen varaosien toimitus 15 päivän sisällä tilauksesta. 
Todentaminen:  
Tarjoajaan on toimitettava asiakirjat, joissa vahvistetaan, että varaosat ovat 
saatavissa kriteereissä mainitun ajan. 
Laitteiden, joilla on olennainen tyypin I ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät 
määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 

Selventävä huomautus: TS8 (a) Varaosien saatavuus 
Varaosat ovat osia tai kokoonpanoja, jotka voivat vioittua ja/tai jotka on vaihdettava tuotteen eliniän kuluessa. Muut osat, joiden elinikä ylittää tuotteen 
tyypillisen elinkaaren, eivät ole varaosia. 

TS8(b) Purkamisen ja korjauksen suunnittelu 
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle)  
Kuvantamislaitteiston suunnittelussa on otettava huomioon helppo purkaminen ja korjaaminen. Seuraavia vaatimuksia on noudatettava:  

• Kotelon osat, runko, sähköiset/elektroniset kokoonpanot ja värikasetit/säiliöt voidaan purkaa tai liittää aputarvikkeilla[1]. 

• Sähköiset/elektroniset kokoonpanot ja komponentit, kuten paristot ja lauhduttimet, jotka voivat sisältää vaarallisia aineita sisältäviä aineosia, sekä elohopeaa 
sisältävät loistelamput on helppo löytää ja poistaa. 

• Kotelo, runko ja sähköiset/elektroniset kokoonpanot voidaan purkaa standardin EN 45554:2020 A, B ja C työkaluilla[2]. 
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• Kotelon osien, rungon ja sähköisten/elektronisten kokoonpanojen ruuviliitokset voidaan kiristää vähintään kolmella työkalulla. 

• Kotelossa ja rungossa saa käyttää vain uudelleenkäytettäviä kiinnikkeitä[3]. 

• Yksi henkilö pystyy purkamaan koko laitteen (ts. enintään yksi napsautusliitäntä voidaan löysätä samanaikaisesti). 

• Kotelon osissa ei ole elektronisia kokoonpanoja. 

• Valmistaja on suorittanut kokeellisen purkamisen yllä mainittujen suunnitteluominaisuuksien perusteella ja tallentanut sen ottamalla huomioon heikot 
kohdat. 

• Osien vaihto-ohjeet on toimitettava huolto-ohjeen mukana. Käyttöohjeessa on oltava räjäytyskuva, joka kuvaa osia, joihin pääsee ja jotka voidaan vaihtaa, 
sekä tarvittavia työkaluja. Huolto-ohjeen on oltava ilmaiseksi verkossa kaikkien käytettävissä. 

Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava vakuutus edellä mainittujen vaatimusten noudattamisesta sekä korjauskäsikirja (fyysinen asiakirja tai linkki, jossa asiakirja on 
saatavilla), johon on sisällytettävä räjäytyskuva osista, joihin voidaan päästä ja jotka voidaan korvata, tarvittavat työkalut ja korjausprosessin ohjeet. 
Korjaustiedot on toimitettava standardin EN 45559 (energiaan liittyvien tuotteiden materiaalitehokkuusnäkökohtia koskevien tietojen toimittamismenetelmät) 
mukaisesti. Laitteiden, joilla on olennainen tyypin I ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 

Selventävä huomautus: TS8(b) Purkamisen ja korjauksen suunnittelu 
[1]: Termi aputarvikkeet tarkoittaa etukäteen määrättyjä pisteitä, esimerkiksi, 
[2]: Työkaluluokka A, B ja C on määritetty ”Taulukossa A.2 — Menetelmän luokittelu tarvittavien työkalujen mukaan”. Eli kaikki työkalut paitsi 
valmistajakohtaiset työkalut ovat sallittuja. Valmistajakohtaiset työkalut ovat työkaluja, joita ei voida ostaa vapaasti tai joiden patentit eivät ole saatavissa 
lisenssin oikeudenmukaisilla, kohtuullisilla ja syrjimättömillä ehdoilla.  
[3]: Alkuperäistä kiinnitysjärjestelmää voidaan käyttää kokonaan uudelleen, tai kiinnitysjärjestelmän osat, joita ei voida käyttää uudelleen, vaihdetaan uuteen 
korjauksen, uudelleenkäytön tai päivityksen yhteydessä. 

TS8 (c) Kierrätyksen suunnittelu 
Kuvantamislaitteiston suunnittelussa on otettava huomioon helppo kierrätys 
seuraavilla ominaisuuksilla: 

• Yli 25 g painavat muoviosat vähintään 200 mm2 litteällä pinnalla on 
varustettava pysyvällä materiaalimerkinnällä standardin ISO 11469 
(huomioiden ISO 1043) tai vastaavan mukaisesti, 

• Galvanoituja muoviosia ei saa käyttää kotelon osissa ja 

Kuvantamislaitteiston suunnittelussa on otettava huomioon helppo kierrätys 
seuraavilla ominaisuuksilla: 

• Yli 25 g painavat muoviosat vähintään 200 mm2 litteällä pinnalla on 
varustettava pysyvällä materiaalimerkinnällä standardin ISO 11469 
(huomioiden ISO 1043) tai vastaavan mukaisesti, 

• Galvanoituja pinnoituksia ei saa käyttää kotelon osissa ja 
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värikaseteissa/säiliöissä. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava asiakirjat, jotka todistavat, että kaikki 
kierrätyssuunnitteluvaatimukset on täytetty. Laitteiden, joilla on olennainen 
tyypin I ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, 
katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 

värikaseteissa/säiliöissä 

• Maalit ja pinnoitteet (muut kuin galvaaniset) kotelon osissa eivät 
huomattavasti vaikuta muovin kimmoisuuteen, joka on kierrätetty ja testattu 
standardin ISO 180 tai vastaavan mukaisesti.  

Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava asiakirjat, jotka todistavat, että kaikki 
kierrätyssuunnitteluvaatimukset on täytetty.  
Maalien vaatimuksia koskevat mekaaniset/fyysiset testit on suoritettava 
standardin ISO 180 tai vastaavan mukaisesti. Vaihtoehtoisesti hyväksytään 
kolmansien osapuolten testausselosteet, jotka on saatu muovien kierrättäjiltä,
hartsivalmistajilta tai riippumattomista pilottikokeista.  
Laitteiden, joilla on olennainen tyypin I ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät 
määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 

Selventävä huomautus: TS8(b) Purkamisen ja korjauksen suunnittelu 
Tämän kriteerin merkittävä vaikutus määritellään >25 %:n vähennykseksi 
kierrätetyn hartsin lovivaikutteisen Izod-iskun vaikutuksesta, standardilla ISO 
180 mitattuna. 

TS9 Ainepäästöt 
Kuvantamislaitteiden (testattu OEM-värikasetilla) on täytettävä seuraavat 
aineen päästöastetta koskevat vaatimukset, kun ne mitataan sininen enkeli -
määrityksessä RAL-UZ 205 tarkennetun testimenettelyn mukaisesti: 
 

Päästönopeuksien sallitut testiarvot, jotka on määritetty lisäyksen 
SM [1] mukaisesti elektrofotograafisille laitteille 

(Kaikki arvot mg/h)  
Yksivärinen 
tulostus  Väritulostus  

Kuvantamislaitteiden (testattu OEM-värikasetilla) on täytettävä seuraavat aineen 
päästöastetta koskevat vaatimukset, kun ne mitataan sininen enkeli -
määrityksessä RAL-UZ 205 yksityiskohtaisesti määritellyn testimenettelyn 
mukaisesti: 
 

Päästönopeuksien sallitut testiarvot, jotka on määritetty lisäyksen SM [1] 
mukaisesti elektrofotograafisille laitteille 

 (Kaikki arvot mg/h), paitsi 
hiukkaspäästöt)  

Yksivärinen 
tulostus  Väritulostus  
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Esikäyttövaihe  TVOC[2]  

1 
(Pöytätietokoneet)  
2 (Lattialle 
asennetut laitteet, 
tilavuus > 250 l)  

1 
(Pöytätietokoneet) 
2 (Lattialle 
asennetut laitteet, 
tilavuus > 250 l)  

Tulostusvaihe (= 
esitoiminnallinen 
+ tulostusvaihe)   

TVOC[2]  10,0 18,0 

Bentseeni  < 0,05 < 0,05 

Styreeni  1,0 1,8 

Otsoni  1,5 3,0 

Tomu  4,0 4,0 

 
Suurkokotulostimet (LFP), ammattimaiset kuvantamistuotteet ja skannerit 
eivät kuulu 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava testitulokset, jotka osoittavat päästöasteet kunkin 
nimitetyn aineen painatusvaiheen aikana, samoin kuin yksityiskohtaiset 
tiedot päästöasteen mittaamiseen käytetystä testimenettelystä. Identtisen 
rakenteen laitteiden testausselosteet hyväksytään. 'Identtisen rakenteen' 
määritelmä on sama kuin se, joka on lueteltu sinisen enkelin RAL-UZ 205 
lisäyksessä B-M myöntämisperusteita koskien. 
Laitteiden, joilla on olennainen tyypin I ympäristömerkintä, ja jotka 
täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia.  

Esikäyttövaihe  TVOC[2]  

1 
(Pöytätietokoneet) 
2 (Lattialle 
asennetut laitteet, 
tilavuus > 250 l)  

1 
(Pöytätietokoneet) 
2 (Lattialle 
asennetut laitteet, 
tilavuus > 250 l)  

Tulostusvaihe (= 
esitoiminnallinen 
+ tulostusvaihe)  

TVOC[2] 10,0 18,0 

Bentseeni  < 0,05 < 0,05 

Styreeni  1,0 1,8 

Tunnistamattomat 
yksittäiset aineet 
VOC  0,9 0,9 

Otsoni  1,5 3,0 

Tomu  4,0 4,0 

Tulostusvaihe  

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

    
Päästönopeuksien sallitut testiarvot, jotka on määritetty lisäyksen SM [1] 
mukaisesti mustelaitteille 

 (Kaikki arvot mg/h)  
Yksivärinen 
tulostus  Väritulostus  

Esikäyttövaihe  TVOC[2]  

1 
(Pöytätietokoneet) 
2 (Lattialle 
asennetut laitteet, 
tilavuus > 250 l)  

1 
(Pöytätietokoneet) 
2 (Lattialle 
asennetut laitteet, 
tilavuus > 250 l)  

Tulostusvaihe (= 
esitoiminnallinen 

TVOC[2] 10 18 

Bentseeni < 0,05 < 0,05 
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+ tulostusvaihe) 
 
 

Styreeni 1 1,8 

Tunnistamattomat 
yksittäiset aineet 
VOC 0,9 0,9 

 
Suurkokotulostimet (LFP), ammattimaiset kuvantamistuotteet ja skannerit eivät 
ole mukana. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava testitulokset, jotka osoittavat päästöasteet kunkin 
nimitetyn aineen painatusvaiheen aikana, samoin kuin yksityiskohtaiset tiedot 
päästöasteen mittaamiseen käytetystä testimenettelystä. Identtisen rakenteen 
laitteiden testausselosteet hyväksytään. 'Identtisen rakenteen' määritelmä on sama 
kuin se, joka on lueteltu sinisen enkelin RAL-UZ 205 lisäyksessä B-M 
myöntämisperusteita koskien.  
Laitteiden, joilla on olennainen tyypin I ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät 
määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia 

Selventävä huomautus: TS9 Ainepäästöt 
[1] Lisäys S-M sinisen enkelin määritelmään RAL-UZ 205 (tammikuun 2017 laitos (Tulostimet ja monitoimilaitteet)) 
[2] Luettelo haihtuvista orgaanisista yhdisteistä, jotka on otettava huomioon mittaamalla painatustoiminnolla varustetuista kuvantamislaitteista aiheutuvia 
päästöjä, on määritettävä sinisen enkelin määritelmän RAL-UZ 205 mukaisesti (tammikuun 2017 laitos) - (Lisäys S-M - kappale 4.5 VOCs). 

TS10 Melupäästöt 
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 
A-painotettu äänitehotaso A on määritettävä standardin ISO 7779 mukaisesti. Väristulostuslaitteet on testattava sekä yksivärisessä (A,M) tilassa että väritilassa 
(A,F). 

• Melumittaukset on tehtävä ilman valinnaisia oheislaitteita. 
• A4-paperia 60 g/m² - 80 g/m² on käytettävä testeissä. 
• Nelisivuisen Adobe Reader -tiedoston Office Test Suitesta B.1 ISO/IEC 24734 on oltava testikuviona. 
• Vain yksisivuinen tulostus on mitattava. 
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• Melun mittaus tulee suorittaa vain toistuvien tulostustoimintojen aikana. Mittausaikavälin on sisällettävä ainakin kolme täydellistä tulosta nelisivuisesta 
testikuviosta (12 sivua). Aikavälin on alettava tulostuksen valmistelun jälkeen. 

Vähintään kolme yhden mallin laitetta on testattu. A-painotettu äänitehotaso A on määritettävä standardin ISO 9296: 1988 mukaisesti. Se on ilmoitettava 
desibeleinä (dB) yhden desimaalin tarkkuudella. Jos melupäästömittaus voidaan suorittaa yhdellä laitteella, vain seuraavaa kaavaa voidaan käyttää korvikkeena 
ilmoitetun A-painotetun äänitehotason Ad määrittämiseksi. 
Ad = A1 + 3,0 dB 
(A1 = yksittäisen laitteen A-painotettu äänitehotaso, dB, yhden desimaalin tarkkuudella) 
(Kummankin) yksiväri-tilan Ad,mo (ja tarvittaessa täyden väri-tilan A,co yhdessä) ilmoitetut A-painotetut äänitehotasot eivät saa ylittää rajaa. Raja A,lim on 
määritettävä riippuen (molemmat) yksivärimoodin sM ja tarvittaessa värimoodin sF sivun läpimenosta yhden desimaalin tarkkuudella ja seuraavan kaavan 
mukaisesti: 
LWA,lim = 47 + 15 * lg ( SM/F + 10) dB 
Ilmoitetun A-painotetun äänitehotason Ad arvot (dB) yhden desimaalin tarkkuudella ja sivun läpäisy/ipm, on ilmoitettava tieto- ja tietosivulla kohdassa 
‘ympäristöä ja terveyttä koskevat lausunnot’. Laitteissa, jotka pystyvät väritulostamaan, on ilmoitettava ilmoitetut A-painotetut äänitehotasot Ad,M ja Ad,F ja 
vastaavat sivun läpimenotoiminnot M ja F, sekä mustavalko- että väritilassa. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava asiakirjat kuten testausseloste, joka yksilöi melupäästötasot tulostusvaiheen aikana, kun ne mitataan vaatimusten ECMA-74 ja 
ECMA-109 mukaisesti. Testauslaboratorio on akkreditoitava sekä standardin ISO/IEC 17025 että ISO 7779 mukaisesti akustisen melun mittauksiin tai 
vastaavaan. Asiakirjoista tulisi myös käydä ilmi, onko kriteerin A-painotettu äänitehotaso saavutettu.    
Laitteiden, joilla on olennainen tyypin I ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 

TS11 Erityistä huolta aiheuttavat aineet 
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 
Mitään REACH-ehdokasluetteloon kuuluvia aineita ei tule tarkoituksellisesti lisätä muovien osina koteloissa ja koteloissa. 
Vaatimukset koskevat myös kierrätettyä materiaalia. 
Vaatimustenmukaisuus on varmistettava erityistä huolta aiheuttavien aineiden luettelon viimeisimmästä versiosta, joka on saatavana vuotta ennen tuotteen 
valmistuspäivää. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on annettava vakuutus arviointiperusteen noudattamisesta. 
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Laitteiden, joilla on olennainen tyypin I ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 

TS12 Vaarallisten aineiden sisältö 
 • Halogenoituja polymeerejä ja halogenoituja orgaanisia yhdisteitä ei voida 

käyttää palonestoaineina. 
Poikkeuksena tästä ovat: 

- Fluoratut orgaaniset lisäaineet (kuten esimerkiksi tippumisenestoaineet), 
joilla parannetaan muovien fysikaalisia ominaisuuksia edellyttäen, että ne 
eivät ylitä 0,5 painoprosenttia. 

- Fluoratut polymeerit kuten esimerkiksi PTFE. 
- Muoviosat, joiden massa on enintään 25 grammaa. Ne eivät kuitenkaan saa 

sisältää PBB-yhdisteitä (polybromattuja bifenyylejä), PBDE-yhdisteitä 
(polybromattuja difenyylieettereitä) tai kloorattuja parafiinejä. (Tämä 
poikkeus ei koske ohjauspaneelin näppäimiä.) 

- Erityiset muoviosat lähellä lämmitys- ja kiinnitysosia. Nämä osat eivät 
kuitenkaan saa sisältää PBB-yhdisteitä, PBDE-yhdisteitä tai kloorattuja 
parafiinejä. 

• Muoveihin ei saa tarkoituksella lisätä aineosia, jotka täyttävät ainakin yhden 
seuraavassa taulukossa esitetyistä ehdoista: 

Edellytykset aineiden poissulkemiseksi koteloista ja koteloiden osista. 

Vaaraluokka  Vaarakategoria  CLP-asetus 
(EY) Nro 
1272/2008  

Karsinogeenisuus  Carc. 1A, 1B  H350 Voi 
aiheuttaa 
syöpää   

Karsinogeenisuus  Carc. 1A, 1B  H350i Voi 
aiheuttaa 
syöpää sisään 
hengitettynä  
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Lisääntymissolun perimä  Muta. 1A, 1B  H340 Voi 
aiheuttaa 
perimävaurioita  

Lisääntymismyrkyllisyys  Repr. 1A, 1B  H360 Voi 
vahingoittaa 
hedelmällisyyttä 
tai sikiötä 

 
Vaatimukset koskevat myös kierrätettyä materiaalia. 

• Painettujen piirilevyjen tukimateriaali ei saa sisältää PBB-yhdisteitä 
(polybromattuja bifenyylejä), PBDE-yhdisteitä (polybromattuja 
difenyylieettereitä) tai kloorattuja parafiinejä. 

Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava asiakirjat, jotka todistavat, että vaatimukset on täytetty. 
Laitteiden, joilla on olennainen tyypin I ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät 
määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 
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TS13 Laiteohjelmiston päivityksen hallinta 
 Laiteohjelmistopäivitykset eivät saa estää 

uudelleenkäytettyjen/uudelleenvalmistettujen kulutustavaroiden käyttöä.  
Kuvantamislaitteissa on oltava toiminnallisuus, jonka avulla 
laiteohjelmistopäivitykset voidaan palauttaa takaisin aiemmin asennettuihin 
versioihin. Tämä toiminnallisuus voidaan tarjota verkkoon kytketyn tietokoneen 
kautta tai itse kuvantamislaitteessa. Teknisissä asiakirjoissa on oltava ohjeet, 
jotka yksityiskohtaisesti selvittävät, miten laiteohjelmistopäivitykset voidaan 
palauttaa. Jos edellinen laiteohjelmiston versio on avoimesti saatavilla 
Internetissä ensimmäisestä julkaisemisesta lähtien ja käyttäjät saavat selkeät 
ohjeet siitä, missä se sijaitsee, sitten kriteerin tavoitteet on saavutettu. 
Vaihtoehtoisesti tarjoajan on sitouduttava siihen, että jos ohjelmistopäivitys estää 
uudelleenkäytettyjen/uudelleenvalmistettujen kulutustavaroiden käytön, tarjotaan 
ratkaisu, joka sallii jatkuvasti uudelleenkäytettyjen/uudelleenvalmistettujen 
kulutustavaroiden käytön. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava asiakirjat, jotka osoittavat vaatimuksen täyttyneen. 
Asiakirjat voivat koostua valmistajan ilmoituksesta tai muista vaihtoehtoisista 
dokumentointivälineistä, jotka sisältävät tarvittavat tiedot. 

TS14 Takuu  TS14 Takuu ja palvelusopimukset 

(Tämä kriteeri ei ole merkityksellinen sopimuksille, jotka sisältävät huollon) 
Tarjoajan on myönnettävä vähintään kahden vuoden takuu ilman 
lisäkustannuksia tuotteen toimittamisesta lukien. Tämän takuun on katettava 
korjaus tai vaihto. 
Takuun on taattava, että tuotteet ovat sopimusehtojen mukaisia ilman 
lisäkustannuksia.  
Takuuta ei saa mitätöidä, koska kuvantamislaitteissa käytetään 
uudelleenkäytettyjä/uudelleenvalmistettuja kulutustavaroita, paitsi jos on 
osoitettu, että mahdolliset toimintahäiriöt tai vauriot johtuvat suoraan 

(Tämä kriteeri ei ole merkityksellinen sopimuksille, jotka sisältävät huollon) 
Tarjoajan on myönnettävä vähintään kolmen vuoden takuu ilman 
lisäkustannuksia tuotteen toimittamisesta lukien. Tämän takuun on katettava 
korjaus tai vaihto ja siihen sisältyy palvelusopimus, joka sisältää noudon, 
palautuksen tai paikan päällä suoritettavat korjaukset. Takuun on taattava, että 
tuotteet ovat sopimusehtojen mukaisiailman lisäkustannuksia.  
Takuuta ei saa mitätöidä, koska kuvantamislaitteissa käytetään 
uudelleenkäytettyjä/uudelleenvalmistettuja kulutustavaroita, paitsi jos on 
osoitettu, että mahdolliset toimintahäiriöt tai vauriot johtuvat suoraan 
uudelleenkäytetyn/uudelleenvalmistetun kulutustavaran käytöstä. 
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uudelleenkäytetyn/uudelleenvalmistetun kulutustavaran käytöstä. 
 Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava kopio takuu- ja huoltosopimuksesta. Niissä on 
oltava vakuutus siitä, että tavarat ovat sopimuksen eritelmien mukaisia. 

Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava kopio takuu- ja huoltosopimuksesta. Niissä on oltava 
vakuutus siitä, että tavarat ovat sopimuksen eritelmien mukaisia. 

TS15 (a) Kopiointi- ja graafisen paperin toimitus, joka täyttää EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit 
(kun kopio- ja graafisen paperin toimitus sisältyy kuvantamislaitteiden 
toimitussopimukseen) 
Tarjoajan kuvantamislaitteiden toimituksen osana toimittaman kopiopaperin 
ja graafisen paperin on noudatettava EU:n ympäristöä säästävien julkisten 
hankintojen kriteerien teknisiä eritelmiä kopiopaperille ja graafiselle 
paperille3. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava lisäasiakirjat siitä, että toimitettavat tuotteet 
täyttävät edellä määritellyt kriteerit. 

(kun kopio- ja graafisen paperin toimitus sisältyy kuvantamislaitteiden 
toimitussopimukseen) 
 Tarjoajan kuvantamislaitteiden toimituksen osana toimittaman kopiopaperin ja 
graafisen paperin on noudatettava EU:n ympäristöä säästävien julkisten 
hankintojen kriteerien teknisiä eritelmiä kopiopaperille ja graafiselle paperille3. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava lisäasiakirjat siitä, että toimitettavat tuotteet täyttävät 
edellä määritellyt kriteerit. 

TS15 (b) Kulutustavaroiden toimitus, joka täyttää EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit 
(kun kuvantamislaitteen kulutustavaroiden toimitus sisältyy 
kuvantamislaitteiden toimitussopimukseen) 
Kulutustavaroiden, joita tarjoaja toimittaa kuvantamislaitteen osana, on 
oltava keskeisten teknisten eritelmien mukaisia, jotka sisältyvät EU:n 
ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskeviin kriteereihin koskien 
alueen 2 kuvantamislaitteiden kulutustavaroita. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava lisäasiakirjat siitä, että toimitettavat tuotteet 
täyttävät edellä määritellyt kriteerit. 

(kun kuvantamislaitteen kulutustavaroiden toimitus sisältyy kuvantamislaitteiden 
toimitussopimukseen) 
Kulutustavaroiden, joita tarjoaja toimittaa kuvantamislaitteen osana, on oltava 
kaikkien teknisten eritelmien mukaisia, jotka sisältyvät EU:n ympäristöä 
säästäviä julkisia hankintoja koskeviin kriteereihin koskien alueen 2 
kuvantamislaitteiden kulutustavaroita. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava lisäasiakirjat siitä, että toimitettavat tuotteet täyttävät 
edellä määritellyt kriteerit. 

 

 
3 Osoitteessa: 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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5.4 Myöntämisperusteet 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

AC1 Kuvantamislaitteiston energiatehokkuuden parantaminen yli TS1 
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 
(Sovelletaan kuvantamislaitteelle, joka täyttää Energy Starin energiatehokkuusvaatimukset) 
Pisteitä annetaan, jos kuvantamislaitteet ovat energiatehokkaampia kuin ENERGY STAR TEC -lähestymistavassa asetettu TEC_MAX-arvo. Pisteet on 
laskettava verrattuna suurimpaan tyypilliseen sähkönkulutukseen (TEC_MAX), joka sallitaan TS1:ssä määritellyissä ENERGY STAR -versio(i)ssa. 
Voidaan antaa enintään x pistettä [tarkennetaan]: Pisteet on annettava suhteessa energiatehokkuuden paranemiseen TEC_MAX-arvoon verrattuna: 
- yli 80 % alhaisempi: x pistettä 
- 60-79 % alhaisempi: 0,8x pistettä 
- 40-59 % alhaisempi: 0,6x pistettä 
- 20-39 % alhaisempi: 0,4x pistettä 
- 10-19 % alhaisempi: 0,2x pistettä 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava raportit testeistä, jotka on suoritettu TS1:ssä määritellyssä ENERGY STAR -versiossa vahvistettujen testimenetelmien mukaisesti. 
Tarjoajan on ilmoitettava yksityiskohtaiset mitatut TEC-arvot ja TEC_MAX-arvot jokaiselle sovellettavalle tuotteelle ja yksityiskohtaiset laskelmat 
energiatehokkuuden paranemisesta. Ne on toimitettava sopimuksen tekemisen yhteydessä tai sitä ennen pyynnöstä.   

AC2 Pitkät takuut 
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 
Vaihtoehto 1:  AC2(a) Pidemmät takuut  
Pisteet annetaan jokaisesta tarjotusta lisävuoden takuusta, joka on enemmän kuin tekninen vähimmäisvaatimus. Voidaan antaa enintään x pistettä 
[tarkennetaan]:  
- +4 vuotta tai pidempi: x pistettä 
- +3 vuotta: 0,75x pistettä 
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- +2 vuotta: 0,5x pistettä 
- +1 vuosi: 0,25x pistettä 
Todentaminen: 
Tarjoajan on toimitettava kopio takuusta.  

Vaihtoehto 2: AC2(b) Pisin takuu  
Pisteet annetaan tarjoajalle, joka antaa pisimmän takuun muihin tarjoajiin verrattuna. Voidaan antaa enintään x pistettä [tarkennetaan]: 
Todentaminen: 
Tarjoajan on toimitettava kopio takuusta.  

AC3 Käyttöiän lopussa 
AC3 Takaisinottojärjestelmä kuvantamislaitteelle  
(Tätä kriteeriä tulee käyttää yhdessä sopimuksen toteuttamista koskevan 
lausekkeen CPC2 kanssa) 
Pisteet on annettava tarjoajalle, joka tarjoaa käytettyjen kuvantamislaitteiden 
takaisinottojärjestelmän, ilman kustannuksia hankintaviranomaiselle, 
tarkoituksena kanavoida laitteet tai niiden osat uudelleenkäyttöön tai 
materiaalien kierrättämiseen, mieluummin uudelleenkäyttöön.  
Tarjoaja voi täyttää nämä velvoitteet itse tai sopivan kolmannen osapuolen 
organisaation kautta. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava asiakirjat, joissa ilmoitetaan ilmaisesta 
takaisinottojärjestelmästä. Laitteiden, joilla on olennainen tyypin I 
ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan 
vaatimusten mukaisia. 

AC3 Palvelinten käytön jälkeinen käsittely 
(Tätä kriteeriä tulee käyttää yhdessä sopimuksen toteuttamista koskevan 
lausekkeen CPC2 kanssa) 
Pisteet on annettava tarjoajalle, joka tarjoaa koko tuotteen uudelleenkäyttö- ja 
kierrätyspalvelun ja/tai takaa komponenttien valikoivan käsittelyn sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin liitteen VII mukaisesti laitteille, 
joiden käyttöikä on päättynyt, ilman kustannuksia hankintaviranomaiselle.   
Palvelun on katettava seuraavat toimenpiteet: 
- kerääminen; 
- luottamuksellinen käsittely ja turvallinen tietojen poistaminen (jos näitä ei 
suoriteta hankintaviranomaisen sisällä);  
- toiminnan testaus, palvelut, korjaus ja päivitys tuotteiden uudelleenkäytön 
tarkoituksiin[1] ;  
- jälleenmyynti uudelleenkäytettäväksi; 
- purkaminen uudelleenkäsittelyä, kierrätystä ja/tai loppukäsittelyä varten. 
Tarjotessaan palvelua heidän tulee ilmoittaa jälleenmyyntiin valmisteltujen ja 
kierrätettävien tuotteiden osuudet.  
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Esineiden valmistelu uudelleenkäyttöön sekä kierrätys ja loppukäsittely on 
toteutettava noudattaen täysimääräisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 
annetun direktiivin 2012/19/EU (uudelleenlaadittu) 8 artiklassa ja liitteissä VII 
ja VIII esitettyjä vaatimuksia [katso liitteenä oleva selventävä huomautus]. 
Tarjoaja voi täyttää nämä velvoitteet itse tai sopivan kolmannen osapuolen 
organisaation kautta. 
Jos palvelua tarjotaan EU:n ulkopuolella, jossa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromudirektiiviä ei voida soveltaa, jätekomponenttien 
käsittely tapahtuu olosuhteissa, jotka vastaavat tämän direktiivin vaatimuksia 
[3].  
Todentaminen:  
Tarjouksen tekijän on kuvattava yksityiskohtaisesti keräystä, tietoturvaa, 
valmistelua uudelleenkäyttöä varten, jälleenmyyntiä uudelleenkäyttöä varten 
sekä kierrätystä/loppukäsittelyä koskevat järjestelyt.  Tämän on sisällettävä 
sopimuksen aikana voimassa oleva todistus käytettävien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun käsittelylaitteiden noudattamisesta (tarvittaessa). 
Laitteiden, joilla on olennainen tyypin I ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät 
määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 
Seuraavien vaatimustenmukaisuusohjelmien katsotaan tämän asiakirjan 
laatimishetkellä noudattavan näitä vaatimuksia: WEEELABEX:2011 standardi 
sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelystä; vastuullista kierrätystä koskeva 
standardi R2:2013 elektroniikan kierrättäjille; eStewards-standardi 2.0 
elektroniikkalaitteiden vastuullisesta kierrättämisestä ja uudelleenkäytöstä; 
Australian/Uuden Seelannin standardi AS/NZS 5377:2013 käytöstä 
poistuneiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyksestä, varastoinnista, 
kuljetuksesta ja käsittelystä 

 Selventävä huomautus: AC3 Palvelinten käytön jälkeinen käsittely 
[1] Joissain jäsenvaltioissa on yksityiskohtaisempia tuotteiden 
uudelleenkäyttöä ja -myyntiä koskevia normeja ja/tai järjestelmiä, joita 
viranomaiset voivat neuvoa osallistujia noudattamaan.   
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[2] Osat, jotka vaativat valikoivaa käsittelyä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun direktiivin liitteen VII mukaisesti: 

• elohopeaa sisältävät osat 
• akut 
• kooltaan yli 10 cm2 olevat painetut piirilevyt 
• bromattujan palonestoaineita sisältävät muovit 
• kloorifluorihiilivedyt (CFC), osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt 

(HCFC) tai fluorihiilivedyt (HFC), hiilivedyt (HC) 
• ulkoiset sähkökaapelit 
• polykloorattuja bifenyylejä (PCB) sisältävät kondensaattorit 
• tulenkestäviä keraamisia kuituja sisältävät osat 
• huolta aiheuttavia aineita sisältävät elektrolyyttikondensaattorit 
• laitteet, jotka sisältävät otsonikatoa aiheuttavia kaasuja tai joiden 

ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaali (GWP) ylittää arvon 15 
• otsonikatoa aiheuttavia kaasuja tulee käsitellä EY-asetuksen 1005/2009 

mukaisesti. 
 
[3] Tätä valmisteluasiakirjaa kirjoitettaessa komissio aikoo antaa delegoidun 
säädöksen vastaavien olosuhteiden arviointiperusteiden vahvistamisesta. 

 
AC4 Uudelleenvalmistettujen värikasettien/säiliöiden toimitus 
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 
(kun värikasettien ja säiliöiden toimitus sisältyy kuvantamislaitteiden toimitussopimukseen) 
Pisteitä on annettava suhteessa sitoumukseen toimittaa korkein prosentuaalinen osuus (osuus) uudelleenvalmistetuista värikaseteista/säiliöistä, jotka täyttävät 
EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit alueen 2 kuvantamislaitteiden kulutustavaroiden tekniset eritelmät. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava lisäasiakirjat siitä, että toimitettavat tuotteet täyttävät edellä määritellyt kriteerit. 

 
5.5 Sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet  
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Peruskriteerit Lisäkriteerit 

CPC2 Kuvantamislaitteen uudelleenkäyttöä/kierrätystä koskeva raportointi   
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 
Tätä kriteeriä tulee käyttää yhdessä teknisen eritelmän 3 kanssa. 
Urakoitsijan on toimitettava tiedot käytetyn kuvantamislaitteen loppukäsittelystä. 
Tietojen on erityisesti käsitettävä: 
- hankintaviranomaiselta takaisin otettujen laitteiden määrä, 
- uudelleenkäyttöön kanavoitujen laitteiden/osien määrä, mikäli mahdollista 
- materiaalin kierrätykseen kanavoitujen laitteiden/osien määrä, mikäli mahdollista  

CPC3 Toimitettujen kulutustavaroiden raportointi 
(kun värikasettien tai kopio- ja graafisen paperin toimitus sisältyy 
kuvantamislaitteiden toimitussopimukseen) 
Urakoitsijan on toimitettava tarvittaessa tiedot TS-tarvikkeiden toimituksessa 
määritellystä tavaroiden toimituksesta seuraaville: 
- kopio- ja graafisen paperi täyttää EU:n ympäristöä säästäviä julkisia 
hankintoja koskevat kriteerit (TS15 (a)), 
- kulutustavarat täyttävät EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja 
koskevat kriteerit (TS15 (b)), 
- uudelleenvalmistetut värikasetit ja säiliöt (AC5). 

(kun värikasettien tai kopio- ja graafisen paperin toimitus sisältyy 
kuvantamislaitteiden toimitussopimukseen) 
Urakoitsijan on toimitettava tarvittaessa tiedot TS-tarvikkeiden toimituksessa 
määritellystä tavaroiden toimituksesta seuraaville: 
- kopio- ja graafisen paperi täyttää EU:n ympäristöä säästäviä julkisia 
hankintoja koskevat kriteerit (TS15 (a)), 
- kulutustavarat täyttävät EU:n ympäristöä säästäviä hankintoja koskevat 
kriteerit (TS15 (b)), 
- uudelleenvalmistetut värikasetit ja säiliöt (AC5), 
- uudelleenvalmistetuilla värikaseteilla/säiliöillä tulostettujen sivujen määrä, 
jotka täyttävät EU:n ympäristöä säästäviä hankintoja koskevat kriteerit alue 2. 
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6 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT KULUTUSTAVAROIDEN OSTOLLE 
(VÄRIKASETIT JA SÄILIÖT) 

 
6.1 Kohde 
Kohde 

Kulutustavaroiden osto (värikasetit ja säiliöt), joiden ympäristövaikutus on vähäinen koko niiden eliniän ajan 
 

6.2 Tekniset eritelmät 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TS16 Värikasettien/säiliöiden sivu-tuotto 
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 
Odotettu sivu-tuotto on ilmoitettava kaikille värikaseteille/säiliöille, jotka toimitetaan käytettäväksi kyseisessä kuvantamislaitteessa.  
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava asiakirjat, joissa ilmoitetaan sivu-tuotot ja niihin liittyvät testimenettelyt. Mustesuihkutulostimien ja väriaineiden 
kulutustarvikkeiden sivu-tuotot tulee mitata seuraavien standardien uusimpien versioiden mukaisesti: 

─ ISO/IEC 24711,  
─ ISO/IEC 19752,  
─ ISO/IEC 19798,  
─ DIN 33870-1,  
─ DIN 33870-2.  
tai muilla luotettavilla, tarkkoilla ja toistettavilla menetelmillä, joissa otetaan huomioon yleisesti tunnustettu tekniikan taso.  
Asiakirjat voivat koostua valmistajan ilmoituksesta tai muista vaihtoehtoisista dokumentointivälineistä, jotka sisältävät tarvittavat tiedot. 
Laitteiden, joilla on olennainen tyypin I ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 

Selventävä huomautus: TS16 Värikasettien/säiliöiden sivu-tuotto 
Sivu-tuotto:  Mitattujen kuvien määrä, joita voidaan tuottaa värikasetilla/säiliöllä. 
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TS17 Kulutustavaroiden massaresurssitehokkuus 
 Kulutusmassan resurssitehokkuus [mitattu kuvien lukumäärä, joka 

voidaan tuottaa kulutustavaralla grammaa kohden] laskettuna yhtälön 
(1) mukaisesti ei saa olla alempi kuin seuraavassa taulukossa ilmoitettu 
kynnysarvo:  
 

Kulutustavaratyyppi Kulutustavaroiden minimaalinen 
massaresurssitehokkuus 

Värikasetti tai säiliö 
ja rumpu 

(2 × [10 × tanh (0.1+0.0003 × (CMass-
10))-0.5]+1) 

Värikasetti tai säiliö 
(2 × [15 × tanh (0.2+0.0004 × (CMass-
8))-1]+2) 

Tanh = hyperbolinen tangentti 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒 =
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑌𝑌𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑌𝑌
𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

 (1) 

Missä:  

• Sivu-tuotto: on mitattu kuvien määrä, joka voidaan tuottaa 
kulutustavaralla. 

• Kulutustavaran massa (CMass) on jokaisen värikasetin tai säiliön 
(ja tarvittaessa rumpuyksikkö) massa (g), kun se on mitattu niiden 
asennettavassa kunnossa (ts. täynnä mustetta tai täysi värikasetti).  

Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava kulutustavaroiden massan 
resurssitehokkuuslaskelma sekä asiakirjat, joissa yksilöidään kaikki 
sivu-tuotot, arvojen laskemiseen käytetyt testimenettelyt ja kaikkien 
kussakin kuvantamislaitteessa käytettäväksi suunniteltujen 
värikasettien, säiliöiden ja rumpuyksiköiden massa. Asiakirjat voivat 
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koostua valmistajan ilmoituksesta tai muista vaihtoehtoisista 
dokumentointivälineistä, jotka sisältävät tarvittavat tiedot. 

TS18 Kulutustavaroiden vaarallisten aineiden sisältö 
 Värit, kuten väriaineet, musteet, kiinteät musteet ja vastaavat, eivät saa 

sisältää aineita tarkoituksella lisättyinä ainesosina, jotka täyttävät alla 
olevan taulukon vaatimukset.  

Vaaraluokka  Vaarakategoria  
CLP-asetus 
(EY) Nro 
1272/2008  

Karsinogeenisuus Carc. 1A, 1B 
H350 Voi 
aiheuttaa 
syöpää 

Karsinogeenisuus Carc. 1A, 1B 

H350i Voi 
aiheuttaa 
syöpää sisään 
hengitettynä 

Karsinogeenisuus Carc. 2 
H351 Epäillään 
aiheuttavan 
syöpää 

Lisääntymissolun perimä Muta. 1A, 1B 
H340 Voi 
aiheuttaa 
perimävaurioita 

Lisääntymissolun perimä Muta. 2 
H341Voi 
aiheuttaa 
perimävaurioita 

Lisääntymismyrkyllisyys Repr. 1A, 1B 
H360 Voi 
vahingoittaa 
hedelmällisyyttä 
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tai sikiötä 

Lisääntymismyrkyllisyys Repr. 2 

H361 Voi 
vahingoittaa 
hedelmällisyyttä 
tai sikiötä 

 
Lisäksi väriaineet eivät saa sisältää aineita tarkoituksellisesti lisättyinä 
ainesosina, jotka edellyttävät seoksen merkitsemistä H-lausekkeilla 
asetuksen (EY) No. 1272/2008 liitteen 1 mukaisesti tai jotka täyttävät 
siihen liittyvän luokituksen perusteet. 
 

Elinkohtainen 
myrkyllisyys 
(kerta-
altistuminen) 

STOT SE 1 H370 Vahingoittaa 
elimiä 

Elinkohtainen 
myrkyllisyys 
(kerta-
altistuminen) 

STOT SE 2 H371 Voi vahingoittaa 
elimiä 

Elinkohtainen 
myrkyllisyys 
(toistuva 
altistuminen) 

STOT RE 1 
H372 Vahingoittaa 
elimiä pitkäaikaisessa tai 
toistuvassa altistumisessa 

Elinkohtainen 
myrkyllisyys 
(toistuva 
altistuminen) 

STOT RE 2 
H373 Voi vahingoittaa 
elimiä pitkäaikaisessa tai 
toistuvassa altistumisessa 
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Kulutustavaroiden on myös täytettävä seuraavat vaarallisia 
materiaaleja koskevat vaatimukset:  

• Ei sisällä ylimääräistä REACH-ehdokasluettelossa mainittua ainetta, 
jonka pitoisuus on suurempi kuin 0,1 % (painosta) 

• Väriaineet ja musteet eivät saa sisältää tarkoituksella lisättyä 
elohopeaa, kadmiumia, lyijyä, nikkeliä tai kromi-VI-yhdisteitä. 
Väriaineina käytettävät suurimolekyylipainoiset kompleksit 
nikkeliyhdisteet on vapautettu. 

• Väriaineet ja musteet eivät saa sisältää atsoväriaineita (väriaineita tai 
pigmenttejä), jotka voivat vapauttaa syöpää aiheuttavia aromaattisia 
amiineja, jotka on lueteltu asetuksessa (EY) 1907/2006 (REACH-
asetus), liitteessä XVII, lisäys 8. 

• Väriaineisiin tai musteisiin ei saa lisätä biosidejä, ellei varastossa ole 
toimitettu tehoaineita koskevaa asiakirja-aineistoa, sellaisena kuin se 
on määritelty biosidivalmisteasetuksessa (BPR, asetus (EU) 
528/2012) säilöntäaineille varastoinnin aikana (tuotetyyppi 6). 
Aineita ei saa käyttää, jos ne on hylätty tuotetyypin 6 hyväksyttyjen 
aineiden luettelosta. 

• Valojohderummut eivät saa sisältää tarkoituksella lisättyä seleeniä, 
lyijyä, elohopeaa tai kadmiumia (tai mitään niiden yhdisteitä). 

Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava asiakirjat, kuten käyttöturvallisuustiedotteet 
(SDS), jotka todistavat tarjotun tuotteen (tuotteiden) täyttävän 
vaatimuksen. Asiakirjoista on selvästi käytävä ilmi, että jokainen 
kriteerin osa täytetty. Vaatimustenmukaisuustodistus voi koostua 
kolmansien osapuolten testausselosteista tai valmistajan omista 
testeistä, joista käy ilmi, että kriteerissä poissuljettuja aineita ei ole.   
Laitteiden, joilla on olennainen tyypin I ympäristömerkintä, ja jotka 
täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten 
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mukaisia. 

TS19 Uudelleenkäytön/uudelleenvalmistuksen suunnittelu 
Värikasetteja tai säiliöitä ei saa suunnitella rajoittamaan 
uudelleenkäyttöä/uudelleenvalmistusta. Esimerkkejä ominaisuuksista, 
joiden katsotaan rajoittavan mahdollisuutta valmistaa uudelleen tai 
edistää uudelleenkäyttöä, ovat muun muassa: 

• Värikasettiin, säiliöön tai pakkaukseen liittyvät lausunnot, jotka 
vakuuttavat tai viittaavat siihen, että tuotetta ei ole suunniteltu 
uudelleenvalmistettavaksi. 

Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava asiakirjat, joissa ilmoitetaan selvästi, että 
värikasetteja tai säiliöitä ei ole suunniteltu rajoittamaan 
mahdollisuuksia uudelleenkäyttää/valmistaa uudelleen.  
Laitteiden, joilla on olennainen tyypin I ympäristömerkintä, ja jotka 
täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten 
mukaisia. 

Värikasetteja tai säiliöitä ei saa suunnitella rajoittamaan 
uudelleenkäyttöä/uudelleenvalmistusta. Esimerkkejä ominaisuuksista, 
joiden katsotaan rajoittavan mahdollisuutta valmistaa uudelleen tai 
edistää uudelleenkäyttöä, ovat muun muassa: 

• Värikasetit tai säiliöt, joita patentit tai lisenssisopimukset kattavat, ja 
jotka sisältävät lausuntoja, joilla pyritään rajoittamaan 
uudelleenvalmistusta 

• Värikasettiin, säiliöön tai pakkaukseen liittyvät lausunnot, jotka 
vakuuttavat tai viittaavat siihen, että tuotetta ei ole suunniteltu 
uudelleenvalmistettavaksi. 

Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava asiakirjat, joissa ilmoitetaan selvästi, että 
värikasetteja tai säiliöitä ei ole suunniteltu rajoittamaan 
mahdollisuuksia uudelleenkäyttää/valmistaa uudelleen ja 
yksilöitämään, kuinka nämä kaksi esimerkkiä saavutetaan.  
Laitteiden, joilla on olennainen tyypin I ympäristömerkintä, ja jotka 
täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten 
mukaisia. 

TS20 Kulutustavaran laatu 
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 
Kaikkien värikasettien tai säiliöiden on täytettävä kaikki vaatimukset, jotka täyttävät vähintään yhden värikasetin/säiliön laatustandardin.  
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava asiakirjat, jotka todistavat värikasettien tai säiliöiden täyttävän vähintään yhden tunnustetun laatustandardin, kuten 
DIN 33870-1 -sarjan, DIN 33870-2 -sarjan, DIN 33871-1 -sarjan tai vastaavien uudelleenvalmistettujen värikasettien ja säiliöiden vaatimukset ja 
DIN 33871-2 -sarjan tai vastaava uusille värikaseteille tai säiliöille. Laitteiden, joilla on olennainen tyypin I ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät 
määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. 
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TS21 Värikasettien ja säiliöiden takaisinottojärjestelmä ja WEEE-rekisteröinti 
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 
Tätä kriteeriä tulee käyttää yhdessä sopimuksen toteuttamista koskevan lausekkeen CPC4 kanssa. 
Käytettyjen värikasettien ja säiliöiden takaisinottojärjestelmä on toimitettava maksutta hankintaviranomaiselle, jotta ne tai niiden osat 
kanavoidaan uudelleenkäyttöön tai materiaalien kierrätykseen.  
Tarjoajan on toimitettava hankintaviranomaiselle kontit, jotka soveltuvat käytettyjen värikasettien ja säiliöiden keräämiseen. 
Tarjoaja voi täyttää nämä velvoitteet itse tai sopivan kolmannen osapuolen organisaation kautta. 
Lisäksi on esitettävä todisteet sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin soveltamisalaan kuuluvien värikasettien valmistajan WEEE-
rekisteröinnistä (tarvittaessa). 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava vakuutus ilmaisesta takaisinottojärjestelmästä. Värikasettien ja säiliöiden, joilla on asiaankuuluva tyypin I 
ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. Lisäksi sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromudirektiivin soveltamisalaan kuuluvien värikasettien osalta tarjoajan on esitettävä todisteet siitä, että tuottaja on rekisteröity 
(ts. sähkö- ja elektroniikkalaiteromun rekisteröintinumero tai WEEE-rekisteröintitodistus tai mikä tahansa asiakirja, joka todistaa, että tuottaja on 
rekisteröity tällä hetkellä).  

Selventävä huomautus: TS21 Värikasettien ja säiliöiden takaisinottojärjestelmä ja WEEE-rekisteröinti 
Tulostuskasetit, jotka sisältävät sähköisiä/elektronisia osia ja jotka ovat riippuvaisia sähkövirroista tai sähkömagneettisista kentistä, voidakseen 
toimia kunnolla sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määritelmän mukaisesti, ja kuuluvat sen vuoksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 
soveltamisalaan. 

 
6.3 Myöntämisperusteet 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

AC5 Elektrofotografisten kulutustavaroiden resurssitehokkuus 
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 
Pisteitä on annettava elektrofotografisista kulutustavaroista (värikaseteista, säiliöistä ja rumpuyksiköistä), jotka minimoivat materiaalin käytön 
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sivua kohti. Tarjoajalle, joka tarjoaa korkeimman kulutusresurssitehokkuusarvon elektrografisille kulutustavaroille kaikissa kuvannuslaitteiden 
malleissa, voidaan antaa enintään x pistettä [tarkennetaan]. Resurssitehokkuus tulee laskea standardin TS17 antaman yhtälön mukaisesti. Kunkin 
kulutustavaran tulokset summataan kokonaisarvon saamiseksi. Erilaisten kulutustavaroiden oston yhteydessä arvon tulee olla kaikkien 
toimitettavien tuotteiden keskiarvo. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava kulutusmassan resurssitehokkuuden laskennan tulos ja asiakirjat, joissa yksilöidään seuraavat tiedot kaikille 
värikaseteille/säiliöille ja mahdollisille erillisille rumpuyksiköille, joita käytetään eri elektrografisissa kuvantamislaitteissa: 

• sivu-tuotot 
• täysien värikasettien/säiliöiden massa 
• erillisten rumpuyksiköiden massa. 
Asiakirjat voivat koostua valmistajan ilmoituksesta tai muista vaihtoehtoisista dokumentointivälineistä, jotka sisältävät tarvittavat tiedot. 

AC6 Uudelleenkäytön/uudelleenvalmistuksen helpottaminen 
Tarjoajalle, joka tarjoaa kulutustavarat, jotka täyttävät seuraavat 
vaatimukset, voidaan antaa enintään x pistettä [täsmennetään]: 

• Kulutustavarat voidaan purkaa manuaalisesti tarvittaessa yleisesti 
saatavilla olevilla työkaluilla (esim. avoimesti saatavissa olevia 
ruuvipäitä, pihtejä tai pinsettejä) kuluneiden osien korvaamiseksi ja 
väriaineen tai musteen täyttöä varten. 

Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava asiakirjat, joissa selvitetään, miten vaatimus 
on toteutettu. 

Tarjoajalle, joka täyttää vähintään yhden seuraavista teknisistä 
ominaisuuksista tai käytännöistä, voidaan antaa enintään x pistettä 
[täsmennetään]:  
• Kulutustavarat on suunniteltu helpottamaan 

uudelleenkäyttöä/uudelleenvalmistusta teknisillä ominaisuuksilla, 
jotka edistävät uudelleenvalmistusta, nimittäin: 
 kulutustavarassa olevan sirun välttäminen, joka ohjaa 

kuvannustoimintoja 
tai 
 mikä tahansa asennettu siru, joka sisältää toiminnallisuuden, joka 

mahdollistaa täydellisen palautuksen aloittamisen joko 
kuvantamislaitteiden ohjaimien tai verkkoon kytketyn 
tietokoneen avulla ilman lisätuotteita 

• OEM tarjoaa muille kuin OEM-organisaatioille oikeuden ostaa 
kohtuullisin kustannuksin kulutuspiirin uudelleenohjelmointia siten, 
että kuvantamislaitteiden täysi toimivuus tuetaan 
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• Siitä hetkestä lähtien, kun kulutustavara on ensimmäistä kertaa saatettu 
EU-markkinoille, korvaavat sirut, jotka tukevat kuvantamislaitteiden 
kaikkia toimintoja, ovat saatavilla avoimilla markkinoilla. 

Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava asiakirjat, joissa selvitetään yllä lueteltujen 
menettelytapojen tekniset ominaisuudet.  

AC7 Värikasettien käytön jälkeinen käsittely 
 (Tätä kriteeriä tulee käyttää yhdessä sopimuksen toteuttamista koskevan 

lausekkeen CPC4 kanssa) 
Pisteet on annettava tarjoajalle, joka tarjoaa koko tuotteen 
uudelleenkäyttö- ja uudelleenvalmistus- ja kierrätyspalvelun käytetyille 
värikaseteille, jotka edellyttävät valikoivaa käsittelyä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromudirektiivin liitteen VII mukaisesti laitteille, joiden 
käyttöikä on päättynyt, ilman kustannuksia hankintaviranomaiselle.  
Palvelun on katettava seuraavat toimenpiteet: 
- kerääminen, 
- purkaminen uudelleenkäyttöä/uudelleenvalmistusta varten, kierrätys 
ja/tai hävittäminen. 
Tarjoajan on toimitettava hankintaviranomaiselle kontit jotka soveltuvat 
käytettyjen värikasettien keräämiseen. 
Esineiden valmistelu uudelleenkäyttöön sekä kierrätys ja loppukäsittely 
on toteutettava noudattaen täysimääräisesti sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU 
(uudelleenlaadittu) 8 artiklassa ja liitteissä VII ja VIII esitettyjä 
vaatimuksia. 
Toimittaja voi täyttää nämä velvoitteet itse tai sopivan kolmannen 
osapuolen organisaation kautta.  
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Jos palvelua tarjotaan EU:n ulkopuolella, jossa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromudirektiiviä ei voida soveltaa, jätekomponenttien 
käsittely tapahtuu olosuhteissa, jotka vastaavat tämän direktiivin 
vaatimuksia [1].  
 
Todentaminen: 
Tarjoajan on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot keräys-, 
uudelleenkäyttö-/uudelleenvalmistus- ja kierrätys-
/hävittämisjärjestelyistä. Tämän on sisällettävä sopimuksen aikana 
voimassa oleva todistus käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
käsittelylaitteiden noudattamisesta (tarvittaessa). 
Värikasettien, joilla on asiaankuuluva tyypin I ympäristömerkintä, ja 
jotka täyttävät määritellyt vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten 
mukaisia. 
Seuraavien vaatimustenmukaisuusohjelmien katsotaan tämän asiakirjan 
laatimishetkellä noudattavan näitä vaatimuksia: WEEELABEX:2011 
standardi sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelystä; vastuullista 
kierrätystä koskeva standardi R2:2013 elektroniikan kierrättäjille; 
eStewards-standardi 2.0 elektroniikkalaitteiden vastuullisesta 
kierrättämisestä ja uudelleenkäytöstä; Australian/Uuden Seelannin 
standardi AS/NZS 5377:2013 käytöstä poistuneiden sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden keräyksestä, varastoinnista, kuljetuksesta ja 
käsittelystä 

 Selventävä huomautus: C7 Värikasettien käytön jälkeinen käsittely 
 
[1] Tätä valmisteluasiakirjaa kirjoitettaessa komissio aikoo antaa 
delegoidun säädöksen vastaavien olosuhteiden arviointiperusteiden 
vahvistamisesta. 
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6.4 Sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

CPC4 Kulutustavaroiden uudelleenkäyttöä/kierrätystä koskeva raportointi  
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 
Irtotavarakuljetuksissa (ts. ei yksittäisten kulutustavaroiden palautuksissa) urakoitsijan on toimitettava tiedot käytettyjen tavaroiden ilmaisesta 
palautusjärjestelmästä, jolla laitteet tai niiden osat kanavoidaan uudelleenkäyttöön tai materiaalien kierrätykseen, mieluummin 
uudelleenkäyttöön. 
Tietojen on erityisesti käsitettävä: 
- hankintaviranomaiselta takaisin otettujen kulutustavaroiden määrä, 
- osien määrä ja tyyppi, jotka on kanavoitu uudelleenkäyttöön/uudelleenvalmistukseen, 
- osien määrä ja tyyppi, jotka on kanavoitu materiaalien kierrätykseen. 
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7 EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT KOSKIEN 
TULOSTUSPALVELUIDEN OSTOA 

 
7.1 Kohde 

Kohde 

Tulostepalveluiden osto, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäiset koko eliniän ajan 
 

7.2 Tekniset eritelmät 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TS22(a) Sitoutuminen kuvantamislaitteen uudelleenkäyttöön  
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 
Tarjoajat sopivat, että hankintaviranomaisen omistamat ja hankkijan tiloissa olevat täysin toimivat kuvantamislaitteet on säilytettävä jatkuvaa 
käyttöä varten eikä korvattava uusilla tuotteilla (hankintaviranomaisen suostumuksella).  
Tätä vaatimusta ei sovelleta, jos kuvantamislaitteita on asennettu vähemmän. 
Tätä vaatimusta ei sovelleta, kun toimittaja toimittaa todisteita siitä, että olemassa olevan tuotteen korvaaminen tehokkaammilla tuotteilla 
vähentäisi yleisiä ympäristövaikutuksia. 
Tätä vaatimusta ei sovelleta, kun toimittaja antaa riittävät perustelut, miksi vanhempien laitteiden käyttöä ei voida tukea. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on annettava vakuutus vaatimuksen noudattamisesta. 
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Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TS22(b) Sitoutuminen kuvantamislaitteiston korjaamiseen  
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 
Toimittajat sopivat, että kuvantamislaitteet, jotka lakkaavat toimimasta sopimuksen aikana, saatetaan takaisin täyteen huoltoon varaosilla 
(hankintaviranomaisen suostumuksella). Tämä vaatimus ei koske: 
• kuvantamislaitteita, jotka eivät enää pysty tarjoamaan hankintaviranomaisen määräämiä toiminnallisuustasoja, 
• kuvantamislaitteet, joita ei voida palauttaa täyteen käyttöön vaihtamalla toimimattomat varaosat joko saatavissa olevien varaosien puutteen tai 
liiallisten kustannusten vuoksi, 
• jos hankintaviranomainen haluaa vähentää käytössä olevien kuvantamislaitemallien kokonaismäärää. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on annettava vakuutus vaatimuksen noudattamisesta. 

TS23 Kuvantamislaitteen toimitus, joka täyttää EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit 
(kun kuvantamislaitteiden toimittaminen sisältyy 
tulostuspalvelusopimukseen) 
Kuvantamislaitteiden, joita tarjoaja toimittaa tulostuspalveluiden 
osana, on oltava keskeisten teknisten eritelmien mukaisia, jotka 
sisältyvät EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskeviin 
kriteereihin koskien alueen 1 kuvantamislaitteita. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava lisäasiakirjat siitä, että toimitettavat tuotteet 
täyttävät edellä määritellyt kriteerit. 

(kun kuvantamislaitteiden toimittaminen sisältyy 
tulostuspalvelusopimukseen) 
Kuvantamislaitteiden, joita tarjoaja toimittaa tulostuspalveluiden 
osana, on oltava kaikkien teknisten eritelmien mukaisia, jotka 
sisältyvät EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskeviin 
kriteereihin koskien alueen 1 kuvantamislaitteita. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava lisäasiakirjat siitä, että toimitettavat tuotteet 
täyttävät edellä määritellyt kriteerit. 
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Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TS24(a) Kopio- ja graafisen paperin toimitus, joka täyttää EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit 
(kun kopio- ja graafisen paperin toimitus sisältyy tulostussopimukseen) 
Tarjoajan tulostuspalvelun toimituksen osana toimittaman 
kopiopaperin ja graafisen paperin on noudatettava EU:n ympäristöä 
säästävien julkisten hankintojen kriteerien teknisiä eritelmiä 
kopiopaperille ja graafiselle paperille4. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava lisäasiakirjat siitä, että toimitettavat tuotteet 
täyttävät edellä määritellyt kriteerit. 

(kun kopio- ja graafisen paperin toimitus sisältyy tulostussopimukseen) 
Tarjoajan tulostuspalvelun toimituksen osana toimittaman 
kopiopaperin ja graafisen paperin on noudatettava EU:n ympäristöä 
säästävien julkisten hankintojen kriteerien teknisiä eritelmiä 
kopiopaperille ja graafiselle paperille4. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava lisäasiakirjat siitä, että toimitettavat tuotteet 
täyttävät edellä määritellyt kriteerit. 

TS24(b) Kulutustavaroiden toimitus, joka täyttää EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit 
(kun kuvantamislaitteiden kulutustavaroiden toimittaminen sisältyy 
tulostuspalvelusopimukseen) 
Kulutustavaroiden, joita tarjoaja toimittaa tulostuspalveluiden osana, 
on oltava keskeisten teknisten eritelmien mukaisia, jotka sisältyvät 
EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskeviin kriteereihin 
koskien alueen 2 kuluutustavaroita. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava lisäasiakirjat siitä, että toimitettavat tuotteet 
täyttävät edellä määritellyt kriteerit. 

(kun kuvantamislaitteiden kulutustavaroiden toimittaminen sisältyy 
tulostuspalvelusopimukseen) 
Kulutustavaroiden, joita tarjoaja toimittaa tulostuspalveluiden osana, 
on oltava kaikkien teknisten eritelmien mukaisia, jotka sisältyvät EU:n 
ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskeviin kriteereihin koskien 
alueen 2 kuvantamislaitteiden kulutustavaroita. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava lisäasiakirjat siitä, että toimitettavat tuotteet 
täyttävät edellä määritellyt kriteerit. 

 

 
4 Osoitteessa: 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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7.3 Myöntämisperusteet 
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

AC8 Uudelleenkäytettyjen/uudelleenvalmistettujen värikasettien ja säiliöiden toimitus 
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 
(kun kopio- ja graafisen paperin toimitus sisältyy tulostussopimukseen) 
Pisteitä on annettava sitoumukseen toimittaa korkein prosentuaalinen osuus (osuus) uudelleenvalmistetuista värikaseteista/säiliöistä, jotka 
täyttävät EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit alueen 2 kuvantamislaitteiden kulutustavaroiden tekniset eritelmät. 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava lisäasiakirjat siitä, että toimitettavat tuotteet täyttävät edellä määritellyt kriteerit. 

AC9 Tulostuspalveluiden tarjoaminen 
 Pisteitä annetaan tarjoajille, jotka tarjoavat hallittuja painopalveluita 

(MPS).  
MPS:n tulisi kattaa seuraavat alueet: 
-Arviointi: johon sisältyy organisaation nykyisen tulostusympäristön 
tarkastelu ja jonka tarkoituksena on antaa suosituksia laitteen 
parempaan hallintaan. 
-Optimointi: tarkoittaa laitteiden ja liiketoimintaprosessien 
yhdistämistä ja järkeistämistä kattavan MPS-strategian kehittämiseksi, 
-Hallinta: kattaa systemaattiset katsaukset, palvelutasosopimusten 
seurannan ja etähallinnan. Tavoitteena on parantaa käynnissä olevia 
prosesseja ja työnkulkuja.  
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava asiakirjat koskien yksityiskohtaisia MPS-
ehtoja.  
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Selventävä huomautus: AC9 Tulostuspalveluiden tarjoaminen 
Hallitsevat tulostuspalvelut (MPS) määritellään 'asiakirjojen 
tulostuslaitteiden ja niihin liittyvien liiketoimintaprosessien aktiiviseksi 
hallitsemiseksi ja optimoimiseksi'. 

 
7.4 Sopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet  
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

CPC5 Toimitettujen kulutustavaroiden raportointi 
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 

 (kun kuvantamislaitteen kopio- ja graafisen paperin toimitus sisältyy tulostussopimukseen) 
Urakoitsijan on toimitettava tarvittaessa tiedot TS-tarvikkeiden toimituksessa määritellystä tavaroiden toimituksesta seuraaville: 
- kopio- ja graafisen paperi täyttää EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit (TS24 (a)), 
- kulutustavarat täyttävät EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit (TS24 (b)), 
- uudelleenkäytetyt/uudelleenvalmistetut värikasetit ja säiliöt (AC5). 
CPC6 Tiedot kulutustavaroiden tarjonnan käytöstä 
 Tulostuspalvelujen tarjoamisen on käsitettävä yksityiskohtainen 

kulutuskäyttötilastojen levittäminen hankintaviranomaiselle 
säännöllisesti tai hankintaviranomaisen pyynnöstä palvelusopimuksen 
voimassaolon ajan. Kulutustietojen on sisällettävä tarvittaessa alla 
luetellut tiedot: 
• Paperin kulutus jokaisessa kuvantamislaitemallissa, joka osoittaa: 

─ Paperisivujen/rullien määrä ja koko (ts. A4, A3,), 

─ paperityyppi (ts. kierrätetty, neitsyt, gramma jne.) 
• Värikasettien tai säiliöiden määrä jokaisessa kuvantamislaitemallissa 
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• Sivu-tuotto värikasetti/säiliö/rumpuyksikkö kuvantamislaitemallia 
kohden 
• Muiden kulutustavaroiden määrä jokaisessa kuvantamislaitemallissa 
• Uusien ja uudelleenvalmistettujen kulutustavaroiden käytetty määrä 
• Yksiväristen ja värillisten (värityyppiä kohden) kulutustavaroiden 
käytetty määrä 
• Ennenaikaisten vikojen tai kuolleina saapuneiden tarvikkeiden 
lukumäärä (tyyppiä kohden). 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava asiakirjat, jotka sisältävät luetellut tiedot.  



 

52 

CPC7 Ympäristötietojen tarjonta palvelusopimuksen aikana 
 Palvelun tarjoamiseen on sisällytettävä hankintaviranomaisen 

pyynnöstä seuraavien tietojen toimittaminen sopimuksen voimassaolon 
ajan: 
Tiedot kuvantamislaitteiden ja niihin liittyvien komponenttien 
hallinnasta käyttöiän lopussa. Tämän on käsitettävä: 
• Tuotteiden ensimmäinen määränpää käyttöiän lopussa 
• Vahvistus siitä, että riippumattomat sertifiointilaitokset ovat 
myöntäneet palveluntarjoajille jatkuvan kierrätysstandardin 
• Lähetettyjen tuotteiden määrä: 
  • Uudelleenkäyttö 
  • Uudelleenvalmistus 
  • Kierrätys 
  • Muut käyttöiän loppua koskevat vaihtoehdot (määritettävä (esim. 
jätteen energiakäyttö ja sijoittaminen kaatopaikoille)). 
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava asiakirjat, jotka vahvistavat, että vaadittavat 
ympäristötiedot toimitetaan hankintaviranomaisen pyynnöstä koko 
sopimuksen voimassaoloajan. 
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8 VAAKASUORAT EU:N YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVIÄ JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAT KRITEERIT  

8.1 Kohde 

Kohde 

Kuvantamislaitteen osto 
Kulutustavaroiden osto (värikasetit ja säiliöt) 
Tulostuspalveluiden osto 

 
8.2 Tekniset eritelmäts  
 

Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TS25(a) Kulutustavaroiden taattu tarjonta sopimuksen aikana 
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 
(tarjoajille, kun kulutustavaroiden hankinta sisältyy) 
Tarjoajan on taattava kulutustavaroiden toimitus kaikille kuvantamislaitteille, joita käytetään sopimuksen voimassaoloaikana.  
Todentaminen:  
Tarjoajan on annettava vakuutus kriteerien noudattamisesta. 
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Peruskriteerit Lisäkriteerit 

TS25(b) Varaosien taattu tarjonta sopimuksen aikana 
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 
(tarjoajille, kun korjauspalvelu sisältyy) 
Tarjoajan on taattava varaosien toimitus kaikille asennetuille kuvantamislaitteille, joita käytetään sopimuksen voimassaoloaikana.  
Todentaminen:  
Tarjoajan on toimitettava asiakirjat, joissa vahvistetaan varaosien toimitus kaikille olemassa oleville kuvantamislaitteille, joita käytetään sopimuksen 
voimassaoloaikana. 

TS26 Ympäristösäästöohjeita käyttäjille 
(samat vaatimukset perustalle ja lisälle) 
Koulutusta paikan päällä tai verkossa valmistajien tarjoamien kuvantamislaitteiden ympäristötehokkuuden maksimoimiseksi ja niihin liittyvien 
kulutustavaroiden käytön parhaista käytännöistä. Vaihtoehtoisesti ympäristösäästöohjeet voidaan liittää käyttöohjeeseen ja/tai ladata ne digitaalisessa 
muodossa valmistajan verkkosivustoon.  
Kummankin vaihtoehdon on käsitettävä vähintään seuraavat seikat: paperinhallintatoiminnot, energiatehokkuustoiminnot, kulutustavaroiden 
tehokkaampi käyttö ja eliniän loppukäsittely.  
Todentaminen: 
Laitteiden, joilla on asiaankuuluva tyypin 1 ympäristömerkintä, ja jotka täyttävät luetellut vaatimukset, katsotaan olevan vaatimusten mukaisia. Muut 
asianmukaiset tavat voidaan hyväksyä, jotka osoittavat, että yllä oleva lauseke täytetään, kuten valmistajan vakuutus laitteen toimittamisen yhteydessä. 

 



 

57 

9 ELINKAARIKUSTANNUSLASKENTA 
Elinkaarikustannuslaskenta (LCC) on tekniikka, jolla voidaan arvioida tutkittuun tuotteeseen 
tai palveluun liittyvät kokonaiskustannukset. Siinä otetaan huomioon kaikki kustannukset, 
jotka liittyvät kyseisen tuoteryhmän tai palvelun hankintaan, käyttöön ja ylläpitoon sekä siitä 
syntyvän jätteen hävittämiseen. LCC:llä arvioidaan hankintavaihtoehtojen 
kokonaiskustannukset ja valitaan vaihtoehto, jolla varmistetaan hankinta ja/tai palvelu, jonka 
kokonaiskustannukset ovat alhaisimmat laadun ja toiminnan suhteen. LCC on suoritettava 
ostoprosessin aikaisessa vaiheessa. EU:n ympäristöä säästävien hankintojen yhteydessä LCC 
voi auttaa määrittämään tarjousten alhaisimmat kustannukset. LCC pystyy tosiasiassa 
auttamaan hankintaviranomaisia muutenkin kuin vain tuotteen tai palvelun 
kustannuslaskennassa (esim. raaka-aineet ja valmistuskustannukset), vaan myös muiden 
kustannusten kohdalla, joita ostajan on yleensä itse laskettava (esim. huoltokustannukset, 
käyttökustannukset, hävittämis- kierrätyskustannukset jne.). Tällaiset kustannukset tulee 
lisätä myyntihintaan, jotta saadaan kattava arvio tuotteen tai palvelun LCC-arvosta. LCC 
ottaa lisäksi huomioon tuotteen tai palvelun ympäristön ulkoiset vaikutukset sen elinkaaren 
aikana, kun rahallista arvoa ei voida määrittää. LCC:llä saadaan tarkempi kuva elinkaaren eri 
vaiheiden palvelukustannuksista, mukaan lukien esimerkiksi, ei vain tarvikekustannukset, 
lisävarusteet, koneet vaan myös käytettävän palvelun kustannukset (esim. energiankulutus 
käytön aikana) ja työvoimakustannukset. Julkisia hankintoja koskevassa direktiivissä 
2014/24/EU määritetään kustannukset, jotka on otettava huomioon hankinnan taloudellisessa 
analyysissa. Viranomaiset voivat tarjota teollisuudelle todellisia kannustimia vihreän 
teknologian kehittämiseen vihreillä hankinnoilla. Vaikutus voi olla erityisen merkittävä 
joissakin palvelusektoreissa, kun julkiset ostajat tilaavat suuria määriä markkinoista (esim. 
energiatehokkaat rakennukset, julkinen liikenne, kiinteistöjen hallinta). Jos otetaan huomioon 
sopimuksen koko eliniän kustannukset, vihreillä julkisilla hankinnoilla voidaan säästää rahaa 
ja vähentää ympäristövaikutusta. Ostamalla viisaasti voidaan säästää materiaalia ja energiaa, 
vähentää jätteitä, saasteita ja edistää kestäviä käyttäytymismalleja. 
Alustavassa raportissa8, laskemalla kuvantamislaitteen LCC julkiset hankkijat saavat kuvan 
tärkeimmistä kustannuksista.  
Seuraavat kustannukset otettiin huomioon: 

1. Ostokustannus 
2. Käyttökustannukset (ts. sähkö-, paperi-, ja väriaine/muste-kustannukset) 
3. Korjausten ja huollon käyttökustannukset  
4. Käyttöiän loppukäsittely. 

Asennuskuluja pidettiin merkityksettöminä. Vaikka suurehkot koneet vaativat ammattimaisen 
asennuksen, sen kustannustaso on kuitenkin marginaalinen koneen hintaan verrattuna.  
Tulostimet ja monikäyttölaitteet ovat erikokoisia, ja niiden osto- ja käyttökustannukset 
poikkeavat paljon toisistaan. Kolmen erikokoisen tulostusnopeutta tarkasteltiin tietojen 
keruun yhteydessä ja voidaan nähdä Taulukko . 
Taulukko 1. Tulostimet ja monikäyttölaitteet koon perusteella (tulostusnopeuden mukaan) 

Koko Tulostusnopeus  

(Sivua minuutissa — ppm) 

Pieni 1-20 

Keskisuuri 21-40 

Suuri >40 
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Lisäksi hinnat ja kustannukset vaihtelevat suuresti riippuen siitä, tulostetaanko väri vai 
yksivärinen. Siksi kustannustiedot jaettiin paitsi laitteen koon mukaan, myös tulostustyypin 
mukaan. 
 

1. Ostokustannus: 
Kuvantamislaitteen ostokustannus voi vaihdella teknologian, merkin ja suorituskyvyn 
mukaan. Alle 100 € pienille mustesuihkutulostimelle ja 10 000 € suurille monikäyttölaitteille.  
 

2. Käyttökustannukset: 
Kuvantamislaitteen käyttökustannukset käsittävät yleensä sähkön ja kulutustavarat kuten 
paperi-, väriaine- ja mustekustannukset.  

• Sähkö: Toimistojen sähköhinnaksi EU-28:ssa arvioitiin 0,2087 € / kWh vuonna 
20155. 

• Kulutustavarat: 
Paperi Paperin hinta oli 0,042 € A4-paperiarkille, ja 0,062 € A3 paperiarkille, 
20 valmistajan vähittäishintojen mukaan. 
Värikasetit: Väriaine- ja mustekasettien kustannukset vaihtelevat suuresti 
tyypin ja kapasiteetin mukaan. Pienten laser- ja mustesuihkutulostimien 
korkein hinta on yleensä euro tulostettua sivua kohden, kun taas suurten laser-
monikäyttölaitteiden hinta on yleensä alhaisin. Väri- ja yksiväristen kasettien 
hintaerot on esitetty kerätyissä tiedoissa (katso 

 
5Komission raportti Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.. Energiahinnat ja kustannukset Euroopassa. Sivu 5. 

Osoitteessa: 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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Taulukko 2). 
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Taulukko 2. Monikäyttölaitteiden ja tulostimen väriaine- ja mustesuihkukasettien kerätyt hintatiedot 

Tulostustekn
ologia 

Kasettien 
valmistaja 

Väri/yksiväri
nen 

Hintavaihtel
u (EUR) 

Sivu-tuotto 
(sivua/elinikä
) 

Kustannus 
sivua kohden 
(EUR) 

Laser OEM Musta 49-269 1 400-50 000 0,002-0,054 

Väri 67-326 1 000-55 000 0,002-0,067 

Uudelleenval
mistettu 

Musta 26-67 1 000-44 000 0,002-0,050 

Väri 20-105 1 000-38 000 0,002-0,021 

Mustesuihku OEM Musta 6-37 300-2 500 0,011-0,058 

Väri 24-26 1 020-1 500 0,017-0,024 

Uudelleenval
mistettu 

Musta 9-20 560-1 200 0,017-0,032 

Väri ei saatavilla6 ei saatavilla ei saatavilla 
 

3. Korjausten ja huollon käyttökustannukset:  
Saadun aineiston pohjalta yhden normaalin korjauksen hinta oli noin 52 €. Hinta vaihteli 34 
ja 78 € välillä.  
 
4. Käyttöiän loppukäsittelykustannukset:  
Loppukäsittelykustannukset voivat käsittää kuvantamislaitteen hävittämisen, 
kierrätysyritykseltä ostetut palvelut tai kuljetuskulut kierrätyskeskuksiin tai sähkö- ja 
elektroniikkaromun kierrätyspisteisiin. Koska toimistossa käytettyjen kuvantamislaitteiden 
asennus on suhteellisen helppo, niiden käytöstä poistokustannukset ovat merkityksettömiä. 
EU-maasta riippuen kustannukset voivat vaihdella alkaen 80 eurosta plus alv riippuen 
työasemien määrästä ja kuljetuskapasiteetista7.  
 
Ottamalla huomioon kaikki yllä olevat tiedot LCC:t laskettiin 2 500—8 000 
kuukausitulosteen pohjalta ja 25 000 kuukausitulostetta pienille, keksisuurille ja suurille 
tuotteille. Tulokset on esitetty alustavassa raportissa8.  
Seuraavassa kuvassa näkyy tulokset keksimäärin 8 000 tulosteelle kuukaudessa. 
Kuvantamislaitteen eliniäksi arvioitiin 6 vuotta laser-tulostimille ja monikäyttölaitteille ja 4 
vuotta mustesuihkutulostimille, monikäyttölaitteille ja skannereille. Paperin ja pienten 
laitteiden kohdalla väriainekustannusten katsottiin olevan hallitsevia kuvantamislaitteiden 
elinkaarikustannusten kohdalla. 

 
6 n.a. = tietoja ei saatavilla kaseteille, jotka olivat yhteensopivia monikäyttölaitteiden/tulostimien kanssa, kun hintatietoja kerättiin. 

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

8 Alustava raportti koskien EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja vastaavasta kuvantamislaitteistosta. Osoitteessa:  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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Kuva 1. Eliniän kokonaiskustannukset tuotteen eliniälle, kun tulosten arvioitu määrä on 8 000 
kuukaudessa 

 

Euroopan komissio on kehittänyt sektorikohtaisia sarjoja LCC-laskentatyökaluja, joilla 
halutaan auttaa LCC:n käyttöä julkisten hankintojen yhteydessä. Työkalulla halutaan lisätä ja 
helpottaa julkisten viranomaisten elinkaarikustannuslaskennan (LCC) käyttöä Euroopan 
unionissa, jotta organisaatiot pystyvät hankintaprosessissa tekemään kustannustehokkaampia 
päätöksiä. 
LCC-opas ja laskutyökalu kuvantamislaitteille löytyvät osoitteesta: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm 
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