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1 DAĦLA 
 
Il-kriterji tal-akkwist pubbliku ekoloġiku (APE) tal-UE huma mfassla sabiex jagħmluha aktar faċli għall-awtoritajiet pubbliċi biex jixtru oġġetti, 
servizzi u xogħlijiet b’impatti ambjentali mnaqqsa. L-użu tal-kriterji huwa fuq bażi volontarja. Il-kriterji huma fformulati b’tali mod li, jekk jitqies 
xieraq mill-awtorità individwali, ikunu jistgħu jiġu integrati (b’mod parzjali jew bis-sħiħ) fid-dokumenti tal-offerti tal-awtorità b’editjar minimu. Qabel 
ma jippubblikaw sejħa għall-offerti, l-awtoritajiet pubbliċi jingħataw il-parir li jivverifikaw l-offerta disponibbli tal-oġġetti, tas-servizzi u tax-xogħlijiet 
li beħsiebhom jixtru fis-suq li jkunu qegħdin joperaw fih.  
Meta awtorità kontraenti tkun beħsiebha tuża l-kriterji ssuġġeriti f’dan id-dokument, din għandha tagħmel dan b’mod li jiżgura konformità mal-
prinċipji ta’ trattament indaqs, nondiskriminazzjoni, proporzjonalità, trasparenza u r-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-akkwist pubbliku (ara, 
pereżempju, l-Artikoli 42, 43, 67(2) jew 68 tad-Direttiva 2014/24 u dispożizzjonijiet simili f’leġiżlazzjoni oħra tal-UE dwar l-akkwist pubbliku). Dan 
jimplika, inter alia, li l-kriterji għall-għoti jew il-kundizzjonijiet tal-eżekuzzjoni ta’ kuntratt m’għandhomx jintgħażlu jew jiġu applikati b’mod li 
jiddiskrimina direttament jew indirettament kontra operaturi ekonomiċi minn Stati Membri oħra jew minn pajjiżi terzi. Informazzjoni prattika dwar dawn l-
aspetti tista’ tinstab ukoll fil-manwal tal-2016 dwar “Ix-xiri ekoloġiku!”, li huwa disponibbli fuq http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm  
Dan id-dokument jelenka l-kriterji tal-APE tal-UE għat-tagħmir tal-immaġni, għall-oġġetti tal-konsum u għas-servizzi tal-istampar. Rapport tekniku ta’ 
akkumpanjament jipprovdi r-raġunijiet sħaħ għall-għażla ta’ dawn il-kriterji u jagħti r-referenzi għal aktar informazzjoni.  
Il-kriterji huma maqsuma fi kriterji tal-għażla, speċifikazzjonijiet tekniċi, kriterji għall-għoti u klawżoli tal-eżekuzzjoni ta’ kuntratt. Il-kriterji huma ta’ 
żewġ tipi: 

• Kriterji ewlenin — li huma mfassla sabiex jippermettu applikazzjoni faċli tal-APE, filwaqt li jiffokaw fuq il-qasam/l-oqsma ewlieni/ewlenin ta’ 
prestazzjoni ambjentali ta’ prodott u għandhom l-għan li jżommu l-kostijiet amministrattivi tal-kumpaniji għal minimu. 

• Kriterji komprensivi — li jqisu aktar aspetti jew livelli ogħla ta’ prestazzjoni ambjentali, biex jintużaw minn awtoritajiet li jkunu jridu jagħtu 
aktar appoġġ għall-miri ambjentali u innovattivi. 

Jekk il-kriterji jkunu identiċi għaż-żewġ tipi, tiddaħħal il-frażi “l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi”. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Definizzjoni u Kamp ta’ Applikazzjoni 
 
Il-grupp ta’ prodotti “tagħmir tal-immaġni, oġġetti tal-konsum u servizzi tal-istampar” jinkludi: 

- Tagħmir tal-immaġni1, jiġifieri prodotti kummerċjalizzati għall-użu fl-uffiċċju jew domestiku, jew it-tnejn, u li l-funzjoni tagħhom hija 
waħda milli ġejjin jew it-tnejn li huma: 

a) li jipproduċi immaġni stampata fil-forma ta’ dokument fuq karta jew ritratt permezz ta’ proċess ta’ mmarkar minn immaġni diġitali, 
ipprovduta minn interfaċċja ta’ network/kard jew minn kopja stampata permezz ta’ proċess ta’ skennjar/ikkupjar; 
b) li jipproduċi immaġni diġitali minn kopja stampata permezz ta’ proċess ta’ skennjar/ikkupjar. 

Esklużi mill-kampp ta’ applikazzjoni hemm: 
a) duplikaturi diġitali,  
b) magni tal-posta, 
c) magni tal-faksimile (faks).  

- Oġġetti tal-konsum, li tfisser prodotti li jistgħu jinbidlu li huma essenzjali għall-funzjonament tat-tagħmir tal-immaġni. Dawn jistgħu jiġu 
sostitwiti jew fornuti mill-ġdid mill-utent aħħari jew mill-fornitur ta’ servizz matul l-użu normali u t-tul ta’ ħajja tat-tagħmir tal-immaġni. L-
oġġetti tal-konsum koperti taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan il-APE tal-UE jinkludu kontenituri u cartridges. 

Kontenitur tfisser prodott li jista’ jinbidel mill-utent aħħari li jżomm toner jew linka u li joqgħod fuq jew jidħol fil-prodott tat-tagħmir 
tal-immaġni jew jiġi mbattal fih. Il-kontenituri ma fihomx komponenti integrati jew partijiet li jiċċaqilqu li huma integrali għall-
funzjoni tat-tagħmir tal-immaġni. Il-kontenituri jistgħu jissejħu wkoll fliexken jew tankijiet.  
Cartridge (Linka/toner) tfisser prodott li jista’ jinbidel mill-utent aħħari, li joqgħod fi jew fuq prodott ta’ tagħmir tal-immaġni, 
b’funzjonalità relatata mal-istampar li tinkludi komponenti integrati jew partijiet li jiċċaqilqu integrali għall-funzjoni tat-tagħmir tal-
immaġni lil hinn milli jżomm il-linka jew il-materjal tat-toner. Il-cartridges jistgħu wkoll jissejħu moduli. 

Il-cartridges u l-kontenituri jistgħu jkunu: 
- mibnija ġodda (fabbrikanti tat-tagħmir oriġinali (OEM) u mhux immanifaturati mill-OEM, inklużi l-prodotti foloz) 
- manifatturati mill-ġdid (mill-OEM u mhux mill-OEM) 
- mimlija mill-ġdid (mill-OEM u mhux mill-OEM). 

- Servizzi tal-istampar, jiġifieri ftehimiet ta’ servizz fejn il-prezz huwa marbut mal-kwantità ta’ paġni stampati. Dawn il-ftehimiet jistgħu 
jinkludu l-provvista ta’ prodotti ta’ tagħmir tal-immaġni u/jew oġġetti tal-konsum, il-manutenzjoni, l-attivitajiet tat-tmiem tal-ħajja tagħhom u 
l-ottimizzazzjoni tal-output tad-dokument tal-organizzazzjoni. 
 

It-tagħmir tal-immaġni jista’ jiġi kklassifikat skont it-tip, u dawn it-tipi differenti huma inklużi fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-kriterji: 

 
1 Tagħmir tal-immaġni li huwa tagħmir mediku skont l-Artikolu 1(2)(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE (jew, mis-26 ta’ Mejju 2021, skont l-Artikolu 2(1) tar-Regolament 2017/745) mhuwiex kopert minn dan id-dokument. 
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- Stampatur: Prodott li l-funzjoni primarja tiegħu hija li jiġġenera output tal-karta minn input elettroniku. Stampatur huwa kapaċi jirċievi 
informazzjoni minn kompjuter ta’ utent wieħed jew minn kompjuters imqabbda ma’ network, jew tagħmir ieħor ta’ input (eż., kameras 
diġitali). Din id-definizzjoni hija maħsuba biex tkopri prodotti li jinbigħu fis-suq bħala stampaturi, u stampaturi li jistgħu jiġu aġġornati fil-post 
biex jissodisfaw id-definizzjoni ta’ apparat multifunzjonali (MFD). 

- Kopjatur: Prodott li l-funzjoni unika tiegħu hija li jipproduċi duplikati mill-oriġinali tal-karta. Din id-definizzjoni hija maħsuba biex tkopri 
prodotti li huma kummerċjalizzati bħala kopjaturi, u kopjaturi diġitali li jistgħu jiġu aġġornati (UDCs). 

- Apparat multifunzjonali (MFD): Prodott li jwettaq żewġ funzjonijiet ewlenin jew aktar ta’ stampatur, skener, kopjatur, jew magna tal-faks. 
MFD jista’ jkollu fattur tal-forma fiżikament integrat, jew jista’ jikkonsisti f’taħlita ta’ komponenti integrati funzjonalment. Il-funzjonalità tal-
ikkupjar ta’ MFD titqies li hija distinta mill-funzjonalità tal-ikkupjar okkażjonali ta’ folja waħda offruta mill-magni tal-faks. Din id-
definizzjoni tinkludi prodotti kummerċjalizzati bħala MFDs, u “prodotti b’diversi funzjonijiet” (MFPs). 

- Skener: Prodott li l-funzjoni primarja tiegħu hija li jikkonverti l-oriġinali tal-karta f’immaġnijiet elettroniċi li jistgħu jinħażnu, jiġu editjati, 
konvertiti jew trażmessi, primarjament f’ambjent tal-kompjuters personali. Din id-definizzjoni hija maħsuba biex tkopri prodotti li huma 
kummerċjalizzati bħala skeners. 

- Prodott tal-immaġni professjonali: Stampatur jew MFD kummerċjalizzat kif maħsub biex jipproduċi r-riżultati għall-bejgħ, bil-karatteristiċi 
li ġejjin: 

a) jappoġġja karta b’piż bażiku ta’ 141 g/m2 jew aktar; 
b) jista’ jistampa fuq karta A3; 
c) jekk il-prodott ikun monokromatiku, il-veloċità tal-prodott monokromatiku tkun daqs jew akbar minn 86 ipm; 
d) jekk il-prodott ikun bil-kulur, il-veloċità tal-prodott bil-kulur tkun daqs jew akbar minn 50 ipm; 
e) ir-riżoluzzjoni tal-istampar ta’ 600 x 600 tikka kull pulzier jew aktar għal kull kulur; 
f) il-piż tal-mudell bażiku akbar minn 180 kg; u  

ħamsa mill-karatteristiċi addizzjonali li ġejjin għall-prodotti tal-kulur jew erbgħa għall-prodotti monokromatiċi, inklużi bħala standard mal-
prodott ta’ tagħmir tal-immaġni jew bħala aċċessorju: 

g) kapaċità fuq il-karta daqs jew akbar minn 8,000 folja; 
h) front-end diġitali (DFE); 
i) it-titqib tal-karta; 
j) il-legar perfett jew il-legar f’forma ta’ ċirku (jew simili, bħal legar b’tejp jew wajer, iżda mhux il-ħjata fuq l-ispina bl-istejplar);  
k) memorja dinamika b’aċċess każwali (DRAM) daqs jew akbar minn 1,024 MB. 
l) ċertifikazzjoni tal-kulur minn partijiet terzi (eż., Ċertifikazzjoni tal-Istampar Diġitali ta’ IDEAlliance, Ċertifikazzjoni tas-Sistema tal-
Istampar ta’ Validazzjoni ta’ FOGRA, jew Ċertifikazzjoni tal-Istampar Diġitali bil-Kulur tal-Ġappun, jekk il-prodott ikun kapaċi jagħti 
l-kulur); u 
m) il-kompatibbiltà tal-karta miksija. 
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Id-definizzjonijiet komplementari huma elenkati hawn taħt: 

- Unitajiet tad-drum: Prodott li jista’ jinbidel mill-utent aħħari, li joqgħod fi prodott ta’ tagħmir tal-immaġni u jinkludi drum fotosensittiv. 
- Unitajiet tal-fusers: Prodott li jista’ jinbidel mill-utent aħħari, li joqgħod fi prodott ta’ tagħmir tal-immaġni u jikkonsisti f’par rombli msaħħna 

li jeħlu mat-toner tal-fuser fuq il-mezzi tal-output. 
- Unità ta’ trasferiment: Prodott li jista’ jinbidel mill-utent aħħari, li joqgħod fi prodott tat-tagħmir tal-immaġni u jappoġġja t-trasferiment tat-

toner fuq il-mezzi tal-output qabel proċess ta’ fusjoni. 
- Mibni ġdid: Cartridge/kontenitur ġdid. 
- Cartridge jew kontenitur manifatturat mill-ġdid: Cartridge jew kontenitur li, wara li jkun intuża għall-inqas darba u nġabar fit-tmiem tal-

ħajja tiegħu, jiġi rrestawrat għall-kundizzjoni u l-prestazzjoni oriġinali tiegħu jew aħjar, pereżempju billi jinbidlu l-partijiet li ttieklu u billi 
jimtela mill-ġdid bit-toner jew bil-linka l-ġdida (inkluża l-linka solida). Il-prodott li jirriżulta jinbiegħ bl-istess garanzija bħal cartridge jew 
kontenitur ġdid. 

- Cartridge jew kontenitur mimli mill- ġdid: Cartridge jew kontenitur li jkun intuża u mtela b’toner jew linka ġdida (inkluża l-linka solida) 
- Prodott falz:  Cartridge/kontenitur ġdid manifatturat minn parti terza (mhux OEM) iżda li jkun immarkat illegalment taħt isem tad-ditta ta’ 

OEM. 
 
1.2 Nota ġenerali dwar il-verifika 
 
Għal għadd ta’ kriterji, il-mezz propost ta’ verifika huwa l-forniment ta’ rapporti tat-testijiet. Għal kull kriterju, huma indikati l-metodi ta’ ttestjar 
rilevanti bbażati fuq metodi u standards tal-kejl rikonoxxuti f’livell internazzjonali. B’dan il-mod jista’ jiġi żgurat li l-pretensjonijiet ta’ prestazzjoni 
pprovduti mill-offerenti jkunu verifikabbli, ripetibbli, jistgħu jiġu awditjati u fuq kollox komparabbli. Hija r-responsabbiltà tal-awtorità pubblika li 
tiddeċiedi f’liema stadju għandhom jiġu pprovduti tali riżultati tat-testijiet. B’mod ġenerali, ma jidhirx neċessarju li l-offerenti kollha jintalbu jipprovdu 
riżultati tat-testijiet mill-bidu nett. Biex jitnaqqas il-piż minn fuq l-offerenti u l-awtoritajiet pubbliċi, meta jiġu sottomessi l-offerti, awtodikjarazzjoni 
tista’ titqies bħala suffiċjenti. Wara dan, hemm għażliet differenti għal jekk dawn it-testijiet għandhomx jiġu mitluba u meta: 

a) Fl-istadju tal-offerti: 
Għall-kuntratti ta’ provvista ta’ darba, l-offerent bl-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża jista’ jintalab jipprovdi din il-prova. Jekk il-
prova titqies suffiċjenti, il-kuntratt jista’ jingħata. Jekk il-prova titqies bħala insuffiċjenti jew mhux konformi mbagħad: 

i) meta l-mezzi ta’ verifika jkunu jikkonċernaw speċifikazzjoni teknika, il-prova tintalab mill-offerent li jmiss li għandu l-ogħla punteġġ li 
mbagħad jitqies għall-għoti ta’ kuntratt; 

ii) meta l-mezzi ta’ verifika jkunu jikkonċernaw kriterju tal-għoti, il-punti addizzjonali mogħtija jitneħħew u l-klassifikazzjoni tal-offerta 
tiġi kkalkulata mill-ġdid bil-konsegwenzi kollha relatati li japplikaw. 
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Rapport tat-test jiżgura biss li kampjun tal-prodott ġie ttestjat għal ċerti rekwiżiti, u mhux l-oġġetti li ntbagħtu proprju skont il-kuntratt. Għall-
kuntratti qafas, is-sitwazzjoni tista’ tkun differenti. Dan ix-xenarju huwa kopert f’aktar dettall fil-punt li jmiss dwar l-eżekuzzjoni ta’ kuntratt u 
fl-ispjegazzjonijiet addizzjonali ta’ hawn taħt. 

b) Matul l-eżekuzzjoni ta’ kuntratt: 
Ir-riżultati tat-testijiet jistgħu jintalbu għal oġġett wieħed jew aktar ikkonsenjati skont il-kuntratt, b’mod ġenerali, jew inkella jekk ikun hemm 
xi dubju ta’ dikjarazzjonijiet foloz. Dan huwa partikolarment importanti għal kuntratti qafas li ma jistipulawx ordni inizjali.  
Huwa rakkomandat li jiġu stabbiliti b’mod espliċitu klawżoli ta’ eżekuzzjoni ta’ kuntratt. Dawn il-klawżoli għandhom jistipulaw li l-awtorità 
kontraenti hija intitolata li twettaq testijiet ta’ verifika b’mod każwali fi kwalunkwe ħin matul it-terminu tal-kuntratt. Jekk ir-riżultati ta’ tali 
testijiet juru li l-prodotti konsenjati ma jissodisfawx il-kriterji, l-awtorità kontraenti se tkun intitolata tapplika penali u għandha l-possibbiltà li 
ttemm il-kuntratt. Xi awtoritajiet pubbliċi jinkludu kundizzjonijiet li jekk, wara t-testijiet, il-prodott ikun qiegħed jissodisfa r-rekwiżiti 
tagħhom, il-kostijiet tal-ittestjar għandhom jitħallsu mill-awtorità pubblika; iżda jekk ir-rekwiżiti ma jiġux issodisfati, il-kostijiet għandhom 
jitħallsu mill-fornitur. 
Għal ftehimiet qafas, il-punt li fih għandha tingħata prova jiddependi fuq l-arranġament speċifiku tal-kuntratt: 

i) Għall-kuntratti qafas b’operatur wieħed fejn l-oġġetti individwali li għandhom jiġu kkonsenjati jiġu identifikati meta jingħata l-ftehim 
qafas, u meta tkun biss kwistjoni ta’ kemm-il unità se tkun meħtieġa, japplikaw l-istess kunsiderazzjonijiet bħall-kuntratti ta’ provvista 
ta’ darba deskritti hawn fuq; 

ii) Għall-ftehimiet qafas li jinvolvu għażla minn qabel ta’ diversi fornituri potenzjali segwita minn kompetizzjonijiet fost dawk magħżula 
minn qabel, f’dan l-istadju inizjali tal-għażla minn qabel l-offerenti jkollhom juru biss il-kapaċità tagħhom li jikkonsenjaw oġġetti li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi tal-eżekuzzjoni tal-ftehim qafas. Għal kuntratti (jew ordnijiet) “call-down” sussegwenti li jingħataw 
wara l-kompetizzjoni fost il-fornituri magħżula minn qabel, fil-prinċipju għandhom japplikaw l-istess kunsiderazzjonijiet bħal taħt a) u 
b) ta’ hawn fuq, jekk rekwiżiti addizzjonali jridu jiġu ppruvati taħt il-kompetizzjoni. Jekk il-kompetizzjoni tiġi deċiża biss fuq il-bażi 
tal-prezz, imbagħad jenħtieġ li titqies verifika fl-istadju tal-eżekuzzjoni ta’ kuntratt. 

Huwa importanti wkoll li tiġi enfasizzata l-għażla għall-offerenti li jipprovdu verifika bbażata fuq prodotti li jkollhom l-ekotikketta tat-Tip I 
rilevanti (skont l-ISO 14024) li tissodisfa r-rekwiżiti speċifikati. Tali prodotti għandhom jitqiesu wkoll li jikkonformaw mal-kriterji rilevanti, u 
l-verifika tintalab bl-istess approċċ kif stabbilit għar-riżultati tat-testijiet. 
Ta’ min jinnota wkoll li, skont l-Artikolu 44(2) tad-Direttiva 2014/24/UE, l-awtoritajiet kontraenti għandhom jaċċettaw mezzi oħra xierqa ta’ 
prova. Dan jista’ jinkludi dossier tekniku tal-manifattur meta l-operatur ekonomiku kkonċernat ma kellu l-ebda aċċess għar-rapporti tat-testijiet, 
jew l-ebda possibbiltà li jakkwistahom fil-limiti ta’ żmien rilevanti. Dan bil-kundizzjoni li n-nuqqas ta’ aċċess ma kienx attribwibbli għall-
operatur ekonomiku kkonċernat u li l-operatur ekonomiku kkonċernat jagħti prova li x-xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi li huwa jipprovdi 
jissodisfaw ir-rekwiżiti jew il-kriterji stabbiliti fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-kriterji għall-għoti jew il-kundizzjonijiet tal-eżekuzzjoni ta’ 
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kuntratt. Anki jekk ikun hemm referenza għal ċertifikat/rapport tat-test imħejji minn korp ta’ valutazzjoni tal-konformità speċifiku responsabbli 
għat-twettiq tat-testijiet, l-awtoritajiet kontraenti għandhom jaċċettaw ukoll iċ-ċertifikati/ir-rapporti tat-testijiet maħruġa minn korpi ta’ 
valutazzjoni ekwivalenti oħra. 
Bħala prerekwiżit, is-sejħa għall-offerti għandha tinkludi klawżola li tiżgura li t-tagħmir tal-immaġni u l-oġġetti tal-konsum li għandhom jiġu 
akkwistati jissodisfaw ir-rekwiżiti legali rispettivi kollha tal-UE u tal-pajjiż (pajjiżi) li fih(om) jiġu akkwistati l-prodotti, pereżempju l-marka 
CE, id-Direttiva dwar ir-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Perikolużi (RoHS), ir-Regolament Ewropew dwar ir-Reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-
Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH) u d-Direttiva dwar Skart ta’ Tagħmir Elettriku u Elettroniku (WEEE), fejn 
applikabbli.  
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2 IMPATTI AMBJENTALI EWLENIN  
 
Abbażi tal-evidenza xjentifika disponibbli, l-impatti ambjentali ewlenin tat-tagħmir tal-immaġni, l-oġġetti tal-konsum u s-servizzi tal-istampar mill-
perspettiva taċ-ċiklu tal-ħajja huma miġbura fil-qosor fit-tabelli ta’ hawn taħt (għal aktar dettalji, ara r-rapport tekniku). L-istess tabella tippreżenta 
wkoll l-approċċ tal-UE għall-APE biex jiġu mitigati jew jitnaqqsu dawn l-impatti. 

Aspetti ambjentali ewlenin  L-approċċ tal-APE 

• L-użu tal-elettriku għall-istampaturi, il-MFDs u l-iskeners.  
• L-użu ta’ oġġetti tal-konsum, b’mod partikolari l-karti u l-

cartridges (għall-istampaturi u l-MFDs). 
• Il-manifattura ta’ stampaturi, MFDs u skeners, b’mod 

partikolari għal prodotti aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija (eż. 
teknoloġiji tal-laser). 

• Il-ġenerazzjoni ta’ perikli potenzjali minn rimi mhux xieraq ta’ 
skart ta’ tagħmir elettroniku.  

• Emissjoni waqt l-użu. 
• Il-kontenut ta’ sustanzi perikolużi 
• Il-manifattura ta’ cartridges, b’mod partikolari l-qafas u r-ras 

tal-istampar. 
• L-ammont ta’ karta li juża l-cartridge biex iwassal il-karti 

stampati bi kwalità mixtieqa. 

 • Ix-xiri ta’ tagħmir tal-immaġni effiċjenti fl-użu tal-
enerġija. 

• Ix-xiri ta’ servizzi li jistgħu jottimizzaw il-proċess 
tal-istampar. 

• Ix-xiri ta’ prodotti minn offerenti li jimplimentaw 
kontroll ristrett ta’ sustanzi ta’ kostitwenti 
perikolużi. 

• Ix-xiri ta’ prodotti b’emissjonijiet interni limitati 
mill-fażi tal-użu u kontenut limitat ta’ sustanzi 
perikolużi. 

• Ix-xiri ta’ prodotti ddisinjati b’tali mod li l-
komponenti ewlenin ikunu jistgħu jissewwew. 

• Il-ħtieġa ta’ prattiki ta’ ġestjoni tat- tmiem tal-ħajja 
biex jiġi mmassimizzat l-irkupru tar-riżorsi. 

• L-akkwist ta’ tagħmir li jkun jista’ juża oġġetti tal-
konsum u karta riċiklata li jkunu ġew manifatturati 
mill-ġdid. 

• Ir-rekwiżit li tiġi pprovduta informazzjoni għal 
prestazzjoni ekoloġika. 

• Ir-rekwiżit ta’ servizzi li jinkludu l-ottimizzazzjoni 
tal-flotta tat-tagħmir tal-immaġni. 

• L-akkwist ta’ oġġetti tal-konsum ittestjati għall-
prestazzjoni tal-kwalità. 
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L-ordni tal-impatti ma tirriflettix neċessarjament il-kobor tagħhom. 

L-informazzjoni ddettaljata dwar it-tagħmir tal-immaġni, l-oġġetti tal-konsum u s-servizzi tal-istampar, inkluża informazzjoni dwar leġiżlazzjoni, 
standards u sorsi tekniċi relatati li jintużaw bħala evidenza, tista’ tinstab fir-rapport tekniku. 

 
3 STRUTTURA TAL-KRITERJI  

Il-kriterji ġew maqsuma fi tliet taqsimiet ewlenin, skont is-suġġett: 1) tagħmir tal-immaġni, 2) oġġetti tal-konsum u 3) servizzi tal-istampar. Hemm 
taqsima orizzontali addizzjonali u klawżola preliminari dwar l-eżekuzzjoni ta’ kuntratt li japplikaw għat-tliet oqsma kollha ta’ kriterji. Il-kriterji huma 
adatti wkoll biex jintużaw f’kuntratti ta’ kiri fit-tul, tip ta’ kuntratt li jista’ jkun partikolarment effettiv fil-promozzjoni tal-użu ta’ tagħmir li jservi fit-
tul u l-użu effiċjenti tar-riżorsi. 
 

 Nru Kriterju Ewlieni Komprensiv 

KLAWŻOLA TA’ KUNTRATT PRELIMINARI  
SUĠĠETT: VALUTAZZJONI PRELIMINARI  
(imwettqa minn fornitur differenti mill-fornitur potenzjali għall-akkwist ta’ tagħmir tal-immaġni) 

KLAWŻOLI TAL-
EŻEKUZZJONI TA’ 

KUNTRATT 
CPC1 Valutazzjoni preliminari tal-flotta eżistenti u l-ħtiġijiet tal-

akkwist X X 

QASAM TAL-KRITERJI 1 – TAGĦMIR TAL-IMMAĠNI  
SUĠĠETT: IX-XIRI, IL-KIRI TA’ TAGĦMIR TAL-IMMAĠNI 

KRITERJI TAL-GĦAŻLA SC1 Il-kontroll ta’ sustanzi ristretti  X 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET 
TEKNIĊI 

TS1 
L-effiċjenza minima fl-użu tal-enerġija tat-tagħmir tal-
immaġni X X 

TS2 Il-kapaċità ta’ immaġni duplex X X 

TS3 Stampar N-up 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#_Toc512422155
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 Nru Kriterju Ewlieni Komprensiv 

TS4 Il-kapaċità li tintuża karta riċiklata X X 
TS5 Il-kapaċità li jintużaw cartridges manifatturati mill-ġdid X X 
TS6 It-tnaqqis fl-għadd ta’ materjali  X 

TS7 Informazzjoni dwar il-plastik riċiklat wara l-konsumatur 
użat  X 

TS8(a) Id-disponibbiltà tal-parts tal-bdil X X 
TS8(b) Id-disinn għaż-żarmar u għat-tiswija X X 
TS8(c) Id-disinn għar-riċiklaġġ X X 
TS9 L-emissjonijiet tas-sustanzi X X 
TS10 L-emissjonijiet ta’ storbju X X 
TS11 Sustanzi ta’ tħassib serju ħafna X X 
TS12 Il-kontenut ta’ sustanzi perikolużi  X 
TS13 Il-kontroll ta’ aġġornament tal-firmware  X 
TS14 Garanzija u ftehimiet dwar is-servizzi X X 

TS15(a) Il-provvista ta’ karta tal-ikkupjar u karta grafika li 
jissodisfaw il-kriterji tal-APE tal-UE 

X X 

TS15(b) Il-provvista ta’ cartridges li jissodisfaw il-kriterji tal-APE 
tal-UE 

X X 

KRITERJI GĦALL-GĦOTI 

AC1 
 

It-titjib fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija tat-tagħmir tal-
immaġni lil hinn mit-TS1  X X 

AC2(a) Garanziji itwal  X X 

AC2(b) L-itwal garanzija X X 
AC3 Sistema ta’ teħid lura għat-tagħmir tal-immaġni 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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 Nru Kriterju Ewlieni Komprensiv 

Il-ġestjoni tat-tmiem tal-ħajja tat-tagħmir tal-immaġni  X 

AC4 Il-provvista ta’ cartridges ta’ linka u/jew toner użati mill-
ġdid/manifatturati mill-ġdid 

X X 

KLAWŻOLI TAL-
EŻEKUZZJONI TA’ 

KUNTRATT 

CPC2 Ir-rapportar dwar attivitajiet ta’ użu mill-ġdid/riċiklaġġ ta’ 
tagħmir tal-immaġni   

X X 

CPC3 Ir-appurtar dwar oġġetti tal-konsum fornuti X X 
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QASAM TAL-KRITERJI 2 – OĠĠETTI TAL-KONSUM 
SUĠĠETT: IX-XIRI TA’ OĠĠETTI TAL-KONSUM (CARTRIDGES U/JEW KONTENITURI) 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET 
TEKNIĊI 

TS16 Dikjarazzjoni ta’ kemm irendu paġni l-cartridges/kontenituri X X 

TS17 L-effiċjenza fl-użu tal-massa tar-riżorsi tal-oġġetti tal-
konsum 

 X 

TS18 Sustanzi perikolużi li jiġu kkunsmati  X 
TS19 Id-isinn għall-użu mill-ġdid/manifattura mill-ġdid X X 
TS20 Il-kwalità tal-oġġett tal-konsum X X 

TS21 Sistema ta’ teħid lura ta’ cartridges u ta’ kontenituri u 
reġistrazzjoni tal-WEEE 

X X 

KRITERJI GĦALL-
GĦOTI 

AC5 L-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi tal-oġġetti tal-konsum 
elettrofotografiċi 

X X 

AC6 L-ffaċilitar tal-użu mill-ġdid/manifatturabbiltà mill-ġdid X X 
AC7 Il-ġestjoni tat-tmiem tal-ħajja tal-cartridges  X 

KLAWŻOLI TAL-
EŻEKUZZJONI TA’ 

KUNTRATT 
CPC4 Ir-rapportar dwar l-attivitajiet ta’ użu mill-ġdid/riċiklaġġ 

tal-oġġetti tal-konsum   
X X 

QASAM TAL-KRITERJI 3 – SERVIZZI TAL-ISTAMPAR  
SUĠĠETT: IX-XIRI TAL-OUTPUT – L-GĦADD TA’ KARTI STAMPATI 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET 
TEKNIĊI 

TS22(a) L-impenn għall-użu mill-ġdid tat-tagħmir tal-immaġni X X 

TS22(b) L-impenn għat-tiswija tat-tagħmir tal-immaġni X X 

TS23 
Il-provvista ta’ tagħmir tal-immaġni li jissodisfa l-kriterji 
tal-APE tal-UE 

X X 

TS24(a) Il-provvista ta’ karta li tissodisfa l-kriterji tal-APE tal-UE X X 

TS24(b) 
Il-provvista ta’ cartridges li jissodisfaw il-kriterji tal-APE 
tal-UE 

X X 

KRITERJI GĦALL- AC8 Il-provvista ta’ cartridges u kontenituri użati mill- 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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GĦOTI ġdid/manifatturati mill-ġdid 

AC9 Il-forniment ta’ servizzi tal-istampar ġestiti  X 

KLAWŻOLI TAL-
EŻEKUZZJONI TA’ 

KUNTRATT 

CPC5 Ir-rapportar dwar oġġetti tal-konsum fornuti X X 

CPC6 L-għoti ta’ informazzjoni dwar l-użu tal-konsum  X 

CPC7 L-għoti ta’ informazzjoni ambjentali matul il-kuntratt ta’ 
servizz   

 X 

KRITERJI ORIZZONTALI  
(applikabbli għall-oqsma kollha tal-kriterji) 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET 
TEKNIĊI 

TS25(a) 
Il-forniment garantit ta’ oġġetti tal-konsum matul il-
kuntratt   

X X 

TS25(b) Il-forniment garantit ta’ parts tal-bdil matul il-kuntratt X X 

TS26 Istruzzjonijiet għall-utenti għall-ġestjoni tal-prestazzjoni 
ekoloġika 

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 VALUTAZZJONI PRELIMINARI TAL-FLOTTA EŻISTENTI U L-ĦTIĠIJIET TAL-AKKWIST 
4.1 Suġġett 

Suġġett 

Valutazzjoni preliminari tal-flotta eżistenti u l-ħtiġijiet tal-akkwist 

4.2 Klawżoli tal-eżekuzzjoni ta’ kuntratt 

CPC1 Valutazzjoni preliminari tal-flotta eżistenti u l-ħtiġijiet tal-akkwist 
Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

(Dan il-kuntratt għandu jitqies bħala proċedura preliminari, imwettqa minn fornitur differenti mill-fornitur potenzjali għall-akkwist ta’ tagħmir 
tal-immaġni. Din il-valutazzjoni preliminari għandha tapplika biss meta l-awtorità akkwirenti tidentifika l-ħtieġa li jiġi ottimizzat l-użu tal-flotta 
eżistenti qabel l-akkwist ta’ tagħmir tal-immaġni ġdid u meta l-akkwirent jiddeċiedi li ma tużax persunal intern biex iwettaq din il-valutazzjoni.) 
Il-fornitur ta’ servizz għandu jwettaq evalwazzjoni ta’ kwalunkwe flotta attwali ta’ tagħmir tal-immaġni li l-awtorità akkwirenti jkollha fuq is-
sit(i) tagħha u jipprovdi lill-awtorità akkwirenti r-riżultati ta’ din l-evalwazzjoni. L-evalwazzjoni għandha tidentifika dan li ġej: 
• L-għadd ta’ mudelli ta’ tagħmir tal-immaġni fuq kull sit 
• L-isem, in-numru tal-mudell u t-tip ta’ kull mudell ta’ tagħmir tal-immaġni 
• L-età approssimattiva ta’ kull mudell ta’ tagħmir tal-immaġni. 
Abbażi tal-ħtiġijiet ewlenin tal-istampar ikkomunikati mill-akkwirent (jew ivvalutati permezz tal-analiżi tad-data rreġistrata mill-magni 
eżistenti) u r-riżultati tal-evalwazzjoni ta’ hawn fuq, il-fornitur ta’ servizz għandu jikklassifika kull mudell ta’ tagħmir tal-immaġni f’kategoriji 
distinti li jidentifikaw l-istatus futur tagħhom. Il-kategoriji tal-eżempju jinkludu: 
o Żamma: Il-prodott li għandu jinżamm għall-użu kontinwu fil-proprjetà tal-awtorità akkwirenti 
o Ritorn: Il-prodott li għandu jintbagħat lura lill-fornitur eżistenti jew dak tal-passat (jekk applikabbli) 
o Użu mill-ġdid: Il-prodott li għandu jinbiegħ għall-użu mill-ġdid barra mill-proprjetà tal-awtorità akkwirenti 
o Manifattura mill-ġdid: Il-prodott li għandu jiġi ttrattat biex tiżdied jew tiġi rrestawrata l-prestazzjoni u/jew il-funzjonalità tiegħu jew biex 

jissodisfa l-istandards tekniċi applikabbli jew ir-rekwiżiti regolatorji, bir-riżultat li jsir prodott kompletament funzjonali biex jintuża għal 
skop li huwa mill-inqas dak li kien oriġinarjament maħsub għalih 

o Riċiklaġġ: Il-prodott li għandu jintbagħat għall-ipproċessar tat-tmiem tal-ħajja. 
Abbażi tal-elementi ta’ hawn fuq, il-fornitur ta’ servizz għandu jipproduċi rapport qasir li jagħti pariri lill-akkwirent dwar l-għadd u l-
karatteristiċi tal-prodotti ġodda addizzjonali li għandhom jiġu akkwistati. 
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5 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAX-XIRI TA’ TAGĦMIR TAL-IMMAĠNI  

5.1 Suġġett 

Suġġett 

Ix-xiri ta’ tagħmir tal-immaġni b’impatt ambjentali baxx tul iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu  

5.2 Kriterji tal-għażla  

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SC1 Kontrolli ta’ sustanzi ristretti 
 L-offerent għandu juri l-implimentazzjoni ta’ qafas għall-operazzjoni ta’ 

kontrolli ta’ sustanzi ristretti (RSCs) matul il-katina tal-provvista għall-
prodotti li għandhom jiġu fornuti. L-evalwazzjonijiet tal-prodott skont ir-RSCs 
għandhom, bħala minimu, ikopru l-oqsma li ġejjin: 
- L-ippjanar/id-disinn ta’ prodott; 
- Il-konformità tal-fornitur; 
- L-ittestjar analitiku. 
Bħala minimu, ir-RSCs għandhom japplikaw għas-sustanzi fil-lista ta’ 
kandidati tar-REACH u s-sustanzi ristretti tar-RoHS. Il-bażi tad-data għad-
dikjarazzjoni tal-materjali IEC 62474* għandha tintuża bħala l-bażi għall-
identifikazzjoni, l-intraċċar u d-dikjarazzjoni ta’ informazzjoni speċifika dwar 
il-kompożizzjoni tal-prodotti li għandhom jiġu fornuti. Ir-RSCs għandhom 
jintużaw biex jiġi żgurat li l-offerent huwa konxju tal-preżenza jew in-nuqqas 
ta’ preżenza ta’ sustanzi li huma elenkati fil-bażi tad-data IEC 62474. 
Id-dikjarazzjonijiet ta’ konformità tal-fornitur mar-RSCs għandhom jinġabru u 
jinżammu aġġornati għal materjali, partijiet u sottokompożizzjonijiet rilevanti 
tal-prodotti li għandhom jiġu fornuti. Dawn jistgħu jiġu appoġġjati, fejn 
xieraq, minn awditjar tal-fornitur u ttestjar analitiku. Il-proċeduri tar-RSCs 
għandhom jiżguraw li l-prodott u l-konformità tal-fornitur tiġi evalwata mill-
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ġdid meta: 
- ir-rekwiżiti ta’ sustanzi ristretti jinbidlu; 
- il-materjali, il-partijiet u s-sottokompożizzjonijiet fornuti jinbidlu; 
- il-manifattura u l-operazzjonijiet ta’ assemblaġġ jinbidlu. 
L-implimentazzjoni tar-RCSs għandha ssir b’referenza għall-gwida fl-
IEC 62476 jew ekwivalenti u l-bażi tad-data għad-dikajrazzjoni tal-materjali 
IEC 62474. 
*Kummissjoni Elettroteknika Internazzjonali (IEC), IEC 62474: Dikjarazzjoni 
tal-materjali għall-prodotti ta’ u għall-industrija elettroteknika, 
http://std.iec.ch/iec62474 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li tiddeskrivi s-sistema, il-
proċeduri tagħha u l-prova tal-implimentazzjoni tagħha. 
It-tagħmir li jkollu Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti 
speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 

 
5.3 Speċifikazzjonijiet tekniċi  

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

TS1 Effiċjenza minima fl-użu tal-enerġija tat-tagħmir tal-immaġni 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
(Applikabbli għat-tagħmir tal-immaġni kopert mir-rekwiżiti tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija f’Energy Star) 
It-tagħmir tal-immaġni għandu jissodisfa r-rekwiżiti kollha tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u tal-ġestjoni tal-enerġija stabbiliti fl-ispeċifikazzjoni tal-ENERGY 
STAR li ġiet ippubblikata l-aktar reċenti [il-verżjoni għandha tiġi speċifikata fis-sejħa għall-offerti, filwaqt li titqies in-nota ta’ spjegazzjoni].   
Il-verżjoni ta’ ENERGY STAR implimentata fiż-żmien tal-pubblikazzjoni hija 3.0 u l-aġġornamenti jistgħu jiġu segwiti fil-link li ġej: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. 

http://std.iec.ch/iec62474
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Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi rapporti tat-testijiet imwettqa skont il-metodi ta’ ttestjar stabbiliti fil-verżjoni(jiet) tal-ENERGY STAR speċifikata(i) fis-sejħa 
għall-offerti. It-tagħmir li jkollu Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 

Nota ta’ spjegazzjoni: TS1 Effiċjenza minima fl-użu tal-enerġija tat-tagħmir tal-immaġni 
Sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà tal-prodotti għall-proċedura tal-offerti, matul l-ewwel sena mill-pubblikazzjoni ta’ verżjoni ġdida tal-ENERGY STAR, il-
verżjoni l-ġdida u dik preċedenti tal-ENERGY STAR għandha tkun permessa fit-TS1. 

TS2 Kapaċità ta’ immaġni duplex 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
(Applikabbli għat-tagħmir tal-immaġni kopert mir-rekwiżiti tal-immaġni duplex f’Energy Star.) 
It-tagħmir tal-immaġni għandu jissodisfa r-rekwiżiti awtomatiċi tal-istampar duplex stabbiliti fl-ispeċifikazzjoni tal-ENERGY STAR li ġiet ippubblikata l-
aħħar [verżjoni li għandha tiġi speċifikata fis-sejħa għall-offerti] u l-istampar duplex għandu jiġi ssettjat bħala default. 
Il-verżjoni ta’ ENERGY STAR implimentata fiż-żmien tal-pubblikazzjoni hija 3.0 u l-aġġornamenti jistgħu jiġu segwiti fil-link li ġej: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment.  
Verifika:  
It-tagħmir irreġistrat fil-bażi tad-data ta’ ENERGY STAR jew li jkollu l-Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies bħala 
konformi. Dikjarazzjoni mill-manifattur li turi li ġew issodisfati dawn ir-rekwiżiti hija aċċettata wkoll. 

Nota ta’ spjegazzjoni: TS2 Il-kapaċità ta’ immaġni duplex 
Sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà tal-prodotti għall-proċedura tal-offerti, matul l-ewwel sena mill-pubblikazzjoni ta’ verżjoni ġdida tal-ENERGY STAR, il-
verżjoni l-ġdida u dik preċedenti tal-ENERGY STAR għandha tkun permessa fit-TS2. 

TS3 Stampar N-up 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
It-tagħmir tal-immaġni għandu joffri bħala karatteristika standard il-kapaċità li jistampa żewġ paġni jew aktar ta’ dokument fuq folja waħda tal-karta meta l-
prodott ikun ġestit minn software oriġinali pprovdut mill-manifattur (xprunatur tal-stampatur). 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li tiddikjara li r-rekwiżit huwa sodisfatt. Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti elenkati se jitqiesu bħala konformi.  
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TS4 Il-kapaċità li tintuża karta riċiklata 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
It-tagħmir tal-immaġni għandu jkun kapaċi jipproċessa karta riċiklata li tissodisfa r-rekwiżiti ta’ kwalità ta’ EN 122812.  
L-iskeners huma esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan il-kriterju. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni li tikkonferma jew dokumentazzjoni li tagħti prova li l-karta riċiklata li tissodisfa r-rekwiżiti f’EN 12281 tista’ tintuża 
fil-prodott. Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfaw ir-rekwiżiti elenkati se jitqiesu bħala konformi.  

TS5 Il-kapaċità li jintużaw cartridges u kontenituri manifatturati mill-ġdid 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi)  
Il-prodotti ma għandhomx jitfasslu b’tali mod li ma jħallux it-toner u/jew il-cartridges tal-linka jiġu manifatturati mill-ġdid. Miżuri kostruttivi, ibbażati fuq is-
software jew miżuri oħra li jipprevjenu l-użu ta’ cartridge u kontenituri manifatturati mill-ġdid m’għandhomx ikunu preżenti jew applikati.  
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni li tikkonferma jew dokumentazzjoni li turi li l-cartridges u l-kontenituri manifatturati mill-ġdid jistgħu jintużaw fil-
prodott. Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfaw ir-rekwiżiti elenkati se jitqiesu bħala konformi. 

TS6 It-naqqis fl-għadd ta’ materjali 
 L-għadd ta’ materjali użati għal komponenti tal-plastik ta’ funzjoni simili 

huwa limitat għal materjal wieħed. Japplika għal: 

─ Il-partijiet tal-kejsing, ix-xażì 

─ Il-partijiet mekkaniċi (> 25g). 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dijagramma skematika tal-prodott li turi l-partijiet 
tal-plastik applikabbli u t-tip ta’ polimeru użat.  
It-tagħmir li jkollu Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti 
speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 

 
2 EN 12281:Printing and business paper for dry toner imaging processes 
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TS7 Informazzjoni dwar il-plastik riċiklat wara l-konsumatur użat 
 Għandu jiġi ddikjarat il-perċentwal tal-kontenut tal-plastik riċiklat ta’ wara l-

konsumatur, ikkalkulat bħala perċentwal tal-plastik totali (skont il-piż). Il-
perċentwali għandhom jiġu pprovduti f’żidiet ta’ x <1%, 1% ≤ x < 5%, 5% ≤ x 
< 10%, 10% ≤ x < 15%, 15% ≤ x < 20% u aktar (f’intervalli ta’ 5%). 
 
Il-partijiet li ġejjin jistgħu jiġu esklużi mill-kalkolu: bordijiet ta’ ċirkwiti 
stampati, kejbils, konnetturi, komponenti elettroniċi, komponenti ottiċi, 
komponenti ta’ skariku elettrostatiku (ESD), komponenti ta’ interferenza 
elettromanjetika (EMI), u materjal tal-plastik b’bażi bijoloġika. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li tispeċifika l-perċentwal tal-
plastik ta’ wara l-konsumatur użat fil-mudell(i) tat-tagħmir tal-immaġni 
kkalkulat skont EN 45557. Id-dokumentazzjoni tista’ tikkonsisti 
f’dikjarazzjoni tal-manifattur, prova tal-konformità ma’ skema ambjentali 
xierqa li tinkludi l-istess karatteristiċi tad-disinn tal-prodott jew mezzi 
alternattivi oħra ta’ prova li jagħtu dettalji dwar il-kontenut tal-plastik riċiklat 
wara l-konsumatur. 
It-tagħmir li jkollu Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti 
speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 

TS8 (a) Id-disponibbiltà tal-parts tal-bdil 
Il-parts tal-bdil elenkati hawn taħt għandhom ikunu disponibbli mill-
manifatturi għal mill-inqas 3 snin mid-data tax-xiri.  

• Irjus tal-istampar (fejn ma jitqisux bħala oġġett tal-konsum) 
• Unità tal-laser (fejn ma titqiesx bħala oġġett tal-konsum) 

• Unitajiet tal-fuser (fejn ma jitqisux bħala oġġett tal-konsum)  
• Unitajiet tad-drum (fejn ma jitqisux bħala oġġett tal-konsum)  

Il-manifattur, l-importatur jew ir-rappreżentanti awtorizzati għandhom 
jiżguraw il-kunsinna tal-parts tal-bdil imsemmija hawn fuq fi żmien 15-il jum 

Il-parts tal-bdil elenkati hawn taħt għandhom ikunu disponibbli mill-
manifatturi għal mill-inqas 5 snin mid-data tax-xiri.  

• Apparat għall-ħżin 
• Unitajiet ta’ skennjar 

• Irjus tal-istampar (fejn ma jitqisux bħala oġġett tal-konsum) 
• Unità tal-laser (fejn ma titqiesx bħala oġġett tal-konsum) 

• Unitajiet tal-fuser (fejn ma jitqisux bħala oġġett tal-konsum)  
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ta’ xogħol wara li jkunu rċevew it-talba. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li tikkonferma li l-parts tal-bdil 
se jkunu disponibbli għat-tul elenkat fil-kriterji. 
It-tagħmir li jkollu Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti 
speċifikati għandu jitqies bħala konformi.  

• Unitajiet tad-drum (fejn ma jitqisux bħala oġġett tal-konsum) 
• Ċinturini/kitts ta’ trasferiment (fejn ma jitqisux bħala oġġetti tal-

konsum) 

• Kitts għall-manutenzjoni (fejn ma jitqisux bħala oġġetti tal-konsum) 

• Komponenti li jieħdu l-karti 
• Sensuri tad-densità 

• Bords ta’ ċirkwit tal-elettriku u tal-kontroll 
• Komponenti ta’ twaħħil ta’ cartridge/kontenitur 

• Provvisti esterni tal-enerġija 
• Ċappetti.  

Il-manifattur, l-importatur jew ir-rappreżentanti awtorizzati għandhom 
jiżguraw il-kunsinna tal-parts tal-bdil imsemmija hawn fuq fi żmien 15-il jum 
ta’ xogħol wara li jkunu rċevew it-talba. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li tikkonferma li l-parts tal-bdil 
se jkunu disponibbli għat-tul elenkat fil-kriterji. 
It-tagħmir li jkollu Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti 
speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 

Nota ta’ spjegazzjoni: TS8 (a) Id-disponibbiltà tal-parts tal-bdil 
Il-parts tal-bdil huma l-komponenti jew l-assemblaġġi kollha li jistgħu potenzjalment ma jaħdmux u/jew li huma mistennija li jkollhom bżonn ta’ sostituzzjoni 
fil-ħajja operattiva tal-prodott. Partijiet oħra li għandhom ħajja li normalment taqbeż il-ħajja tipika tal-prodott mhumiex parts tal-bdil. 

TS8 (b) Id-disinn għaż-żarmar u għat-tiswija 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi)  
It-tagħmir tal-immaġni għandu jkun iddisinjat b’tali mod li jiffaċilita l-iżżarmar u t-tiswija. Għandhom jiġu ssodisfati r-rekwiżiti li ġejjin:  

• Il-partijiet tal-kejsing, ix-xażì, l-assemblaġġi elettriċi/elettroniċi u l-cartridges/kontenituri huma separabbli jew konnessi b’għajnuniet għas-separazzjoni[1]. 

• Assemblaġġi u komponenti elettriċi/elettroniċi bħal batteriji u kondensaturi li għandhom riskju li jinkludu kostitwenti li jġorru sustanzi perikolużi, kif ukoll 
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lampi fluworexxenti li fihom il-merkurju huma faċli biex jinstabu u jitneħħew. 

• Iż-żarmar tal-kejsing, tax-xażì u tal-assemblaġġi elettriċi/elettroniċi jista’ jsir bl-għodod tal-klassi A, B u C tal-istandard EN 45554:2020[2]. 

• Il-konnessjonijiet bil-kamin għat-twaħħil tal-partijiet tal-kejsing, ix-xażì u l-assemblaġġi elettriċi/elettroniċi jistgħu jitwaħħlu b’mhux aktar minn tliet 
għodod. 

• Il-qfieli li jistgħu jerġgħu jintużaw biss huma permessi għall-kejsing u għax-xażì[3]. 

• Iż-żarmar tal-unità kollha jista’ jsir minn persuna waħda (jiġifieri mhux aktar minn konnessjoni waħda snap-on trid tinħall fl-istess ħin). 

• Il-partijiet tal-kejsing huma ħielsa minn assemblaġġi elettroniċi. 

• Il-manifattur wettaq prova ta’ żarmar, b’referenza għall-karatteristiċi tad-disinn ta’ hawn fuq, u rrikordjaha b’attenzjoni fuq il-punti dgħajfa. 

• L-istruzzjonijiet dwar kif għandhom jinbidlu l-partijiet għandhom jiġu pprovduti mal-manwal tas-servizz. Il-manwal għandu jinkludi dijagramma li tagħti 
dettalji dwar l-apparat li turi l-partijiet li jistgħu jiġu aċċessati u sostitwiti, u l-għodod meħtieġa. Il-manwal tas-servizz għandu jkun disponibbli online għal 
kull min irid jaqrah, mingħajr ħlas. 

Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti ta’ hawn fuq flimkien mal-manwal tat-tiswija (dokument fiżiku jew link fejn id-
dokument ikun disponibbli), li għandu jinkludi dijagramma tal-prodott li turi l-partijiet li jistgħu jiġu aċċessati u sostitwiti, l-għodod meħtieġa u kif għandu 
jitwettaq il-proċess tat-tiswija. 
L-informazzjoni dwar it-tiswija għandha tiġi pprovduta skont EN 45559 (metodi għall-għoti ta’ informazzjoni relatata mal-aspetti tal-effiċjenza materjali tal-
prodotti relatati mal-enerġija). It-tagħmir li jkollu Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 

Noti ta’ spjegazzjoni: TS8 (b) Id-disinn għaż-żarmar u għat-tiswija 
[1]: It-terminu “għajnuniet għas-separazzjoni” jirreferi għal punti predeterminati ta’ ksur, pereżempju. 
[2]: Il-klassi tal-għodod A, B u C, kif iddefinit fit-“Tabella A.2 – Klassifikazzjoni tal-proċess bl-għodod meħtieġa”. Dan ifisser li l-għodod kollha għajr l-
għodod proprjetarji huma permessi. L-għodod proprjetarji huma għodod li mhumiex disponibbli għax-xiri mill-pubbliku ġenerali jew li għalihom xi privattivi 
applikabbli mhumiex disponibbli għal liċenzja b’termini ġusti, raġonevoli u mhux diskriminatorji.  
[3]: Sistema ta’ qfil oriġinali li tista’ terġa’ tintuża kompletament, jew kwalunkwe element tas-sistema ta’ qfil li ma jistax jerġa’ jintuża jiġi pprovdut mal-parti 
l-ġdida għal proċess ta’ tiswija, użu mill-ġdid jew titjib. 

TS8 (c) Id-disinn għar-riċiklaġġ 
It-tagħmir tal-immaġni għandu jiġi ddisinjat b’tali mod li jiffaċilita r-riċiklaġġ It-tagħmir tal-immaġni għandu jiġi ddisinjat b’tali mod li jiffaċilita r-riċiklaġġ 
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permezz tal-karatteristiċi tad-disinn li ġejjin: 

• Komponenti tal-plastik li jiżnu aktar minn 25 g b’wiċċ ċatt ta’ mill-inqas 
200 mm2 għandhom jiġu pprovduti bi mmarkar permanenti tal-materjal 
skont l-ISO 11469 (b’kunsiderazzjoni tal-ISO 1043) jew standard 
ekwivalenti, 

• Il-kisi galvaniku fuq il-partijiet tal-plastik ma jintużax fil-partijiet tal-
kejsing u fil-cartridges/kontenituri. 

Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li turi li kull wieħed mir-
rekwiżiti tad-disinn għar-riċiklaġġ ġie sodisfatt. It-tagħmir li jkollu 
Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies 
bħala konformi. 

permezz tal-karatteristiċi tad-disinn li ġejjin: 

• Komponenti tal-plastik li jiżnu aktar minn 25 g b’wiċċ ċatt ta’ mill-inqas 
200 mm2 għandhom jiġu pprovduti bi mmarkar permanenti tal-materjal 
skont l-ISO 11469 (b’kunsiderazzjoni tal-ISO 1043) jew standard 
ekwivalenti, 

• Il-kisi galvaniku ma jintużax fil-partijiet tal-kejsing u fil-
cartridges/kontenituri 

• Il-preżenza ta’ żebgħa u kisi (għajr dak galvaniku) ma għandhiex ikollha 
impatt sinifikanti fuq ir-reżiljenza tal-plastik irriċiklat prodott minn dawn 
il-partijiet mar-riċiklaġġ u meta ttestjat skont l-ISO 180 jew ekwivalenti.  

Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li turi li kull wieħed mir-
rekwiżiti tad-disinn għar-riċiklaġġ ġie sodisfatt.  
Ir-rapport ta’ test mekkaniku/fiżiku validu mwettaq skont l-ISO 180 jew 
ekwivalenti għandu jiġi pprovdut għar-rekwiżit dwar iż-żebgħa. Inkella, se 
jiġu aċċettati rapporti tat-testijiet ta’ partijiet terzi miksuba mingħand ir-
riċiklaturi tal-prodotti tal-plastik, il-manifatturi tar-reżina jew minn testijiet 
pilota indipendenti.  
It-tagħmir li jkollu Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti 
speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 

Noti ta’ spjegazzjoni: TS8 (b) Id-disinn għaż-żarmar u għat-tiswija 
Għall-finijiet ta’ dan il-kriterju, huwa definit impatt sinifikanti bħala tnaqqis 
ta’ >25 % fl-impatt Izod ittaljat ta’ reżina riċiklata, kif imkejjel permezz tal-
ISO 180. 

TS9 L-emissjonijiet tas-sustanzi 
It-tagħmir tal-immaġni (ittestjat bil-cartridge tal-OEM) għandu jissodisfa r-
rekwiżiti tar-rata tal-emissjoni tas-sustanzi li ġejjin meta mkejjel skont il-
proċedura tat-test iddettaljata fl-ispeċifikazzjoni Blue Angel RAL-UZ 205: 
 

It-tagħmir tal-immaġni (ittestjat bil-cartridge tal-OEM) għandu jissodisfa r-
rekwiżiti tar-rata ta’ emissjonijiet tas-sustanza li ġejjin meta mkejjel skont il-
proċedura tat-test iddettaljata fl-ispeċifikazzjoni tal-Blue Angel RAL-UZ 205: 
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Valuri tat-test permissibbli għal rati ta’ 
emissjonijiet kif determinati skont l-appendiċi S-
M[1] għal apparat elettrofotografiku 

(Il-valuri kollha 
f’mg/h)  

Stampar 
monokromatiku  

Stampar 
bil-kulur  

Il-fażi ta’ 
qabel it-
tħaddim  TVOC[2]  

1 (Tagħmir tad-
desktop)  
2 (Tagħmir 
immuntat mal-
art, volum tal-
apparat > 250 l)  

1 
(Tagħmir 
tad-
desktop) 2 
(Tagħmir 
immuntat 
mal-art, 
volum tal-
apparat 
>250 l)  

Fażi tal-
istampar 
(= fażi 
ta’ qabel 
it-
tħaddim 
+ fażi 
tal-
istampar)   

TVOC[2]  10.0 18.0 

Benżen  < 0.05 < 0.05 

Stiren  1.0 1.8 

Ożonu  1.5 3.0 

Trab  4.0 4.0 

 
Stampaturi b’format kbir (LFP), prodotti tal-immaġni professjonali u skeners 
huma esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi riżultati tat-testijiet li jindikaw ir-rati ta’ 
emissjonijiet matul il-fażi tal-istampar għal kull waħda mis-sustanzi msemmija 

Valuri tat-test permissibbli għal rati ta’ emissjonijiet kif 
determinati skont l-appendiċi S-M[1] għal apparat 
elettrofotografiku 

 (Il-valuri kollha f’mg/h, 
ħlief għall-emissjonijiet tal-
partikuli)  

Stampar 
monokromatiku  

Stampar 
bil-
kulur  

Il-fażi ta’ 
qabel it-
tħaddim  TVOC[2]  

1 (Tagħmir tad-
desktop) 2 
(Tagħmir 
immuntat mal-
art, volum tal-
apparat > 250 l)  

1 
(Tagħmir 
tad-
desktop) 
2 
(Tagħmir 
immuntat 
mal-art, 
volum 
tal-
apparat 
>250 l)  

Fażi tal-
istampar (= 
Fażi ta’ qabel 
it-tħaddim + 
fażi tal-
istampar)  

TVOC[2] 10.0 18.0 

Benżen  < 0.05 < 0.05 

Stiren  1.0 1.8 

Sustanzi 
VOC uniċi 
mhux 
identifikati  0.9 0.9 

Ożonu  1.5 3.0 

Trab  4.0 4.0 

Fażi tal-
istampar  PER10 PW 

[Partikuli/10 3.5 * 1011 
3.5 * 
1011 
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flimkien mad-dettalji dwar il-proċedura tat-test użata għall-kejl tar-rati ta’ 
emissjonijiet. Ir-rapporti tat-testijiet għall-apparati ta’ kostruzzjoni identika 
huma aċċettati. Id-definizzjoni ta’ “kostruzzjoni identika” hija l-istess bħal dik 
elenkata fl-appendiċi B-M tal-Blue Angel RAL-UZ 205 għall-kriterji bażiċi 
għall-għoti. 
It-tagħmir li jkollu Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti 
speċifikati għandu jitqies bħala konformi.  

min]  
    
Valuri tat-test permissibbli għar-rati ta’ emissjonijiet 
determinati skont l-appendiċi S-M[1] għal tagħmir tal-
inkjet 

 (Il-valuri kollha f’mg/h)  
Stampar 
monokromatiku  

Stampar 
bil-
kulur  

Il-fażi ta’ 
qabel it-
tħaddim  TVOC[2]  

1 (Tagħmir tad-
desktop) 2 
(Tagħmir 
immuntat mal-
art, volum tal-
apparat > 250 l)  

1 
(Tagħmir 
tad-
desktop) 
2 
(Tagħmir 
immuntat 
mal-art, 
volum 
tal-
apparat 
>250 l)  

Fażi tal-
istampar (= 
Fażi ta’ qabel 
it-tħaddim + 
fażi tal-
istampar) 
 
 

TVOC[2] 10 18 

Benżen < 0.05 < 0.05 

Stiren 1 1.8 

Sustanzi 
VOC uniċi 
mhux 
identifikati 0.9 0.9 

 
Stampaturi b’format kbir (LFP), prodotti tal-immaġni professjonali u skeners 
huma esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni. 
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Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi riżultati tat-testijiet li jindikaw ir-rati ta’ 
emissjonijiet matul il-fażi tal-istampar għal kull waħda mis-sustanzi msemmija 
flimkien mad-dettalji li jikkonċernaw il-proċedura tat-test użata għall-kejl tar-
rati ta’ emissjonijiet. Ir-rapporti tat-testijiet għall-prodotti ta’ kostruzzjoni 
identika huma aċċettati. Id-definizzjoni ta’ “Kostruzzjoni identika” hija l-istess 
bħal dik elenkata fl-appendiċi B-M tal-Blue Angel RAL-UZ 205 għall-kriterji 
bażiċi għall-għoti.  
It-tagħmir li jkollu Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti 
speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 

Noti ta’ spjegazzjoni: TS9 L-emissjonijiet tas-sustanzi 
[1]Appendiċi S-M tal-ispeċifikazzjoni Blue Angel RAL-UZ 205 (edizzjoni ta’ Jannar 2017 (Stampaturi u Tagħmir Multifunzjonali)) 
[2] Il-lista ta’ komposti organiċi volatili li għandha titqies meta jitkejlu l-emissjonijiet mit-tagħmir tal-immaġni b’funzjoni ta’ stampar għandha tiġi 
ddeterminata kif elenkat fl-ispeċifikazzjoni Blue Angel RAL-UZ 205 (edizzjoni ta’ Jannar 2017) - (Appendiċi S-M - para. 4.5 VOCs). 

TS10 L-emissjonijiet ta’ storbju 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Il-livell A tal-potenza tal-ħoss ippeżat-A għandu jiġi ddeterminat skont l-ISO 7779. L-apparat li jista’ jistampa l-kulur għandu jiġi ttestjat kemm fil-modalità 
monokromatika (A,M) kif ukoll fil-modalità bil-kulur (A,F). 

• Il-kejl tal-istorbju għandu jsir mingħajr tagħmir periferali mhux obbligatorju. 
• Karta ta’ daqs A4 bil-piż ta’ 60 g/m² sa 80 g/m² għandha tintuża għal operazzjonijiet ta’ ttestjar. 
• Il-fajl ta’ Adobe Reader ta’ erba’ paġni mill-Office Test Suite skont B.1 tal-ISO/IEC 24734 għandu jservi bħala mudell tat-test. 
• Għandu jitkejjel biss stampar fuq naħa waħda. 
• Il-kejl tal-istorbju għandu jsir biss matul ċikli ta’ tħaddim ripetittivi tal-istampar. L-intervall tal-ħin tal-kejl għandu jinkludi mill-inqas tliet outputs sħaħ 

tal-mudell tat-test b’erba’ paġni (12-il paġna). L-intervall għandu jibda wara l-preparazzjoni tal-istampar. 
Għandhom jiġu ttestjati mill-inqas tliet apparati ta’ mudell wieħed. Il-livell tal-potenza tal-ħoss iddikjarat ippeżat-A ad għandu jiġi determinat skont il-
proċeduri tal-ISO 9296:1988. Dan għandu jiġi ddikjarat f’deċibels (dB) b’punt deċimali wieħed. Jekk il-kejl tal-emissjonijiet ta’ storbju jista’ jsir b’apparat 
wieħed, tista’ tintuża biss il-formula li ġejja bħala sostitut biex jiġi ddeterminat il-livell iddikjarat tal-potenza tal-ħoss ippeżat A Ad. 
Ad = A1 + 3,0 dB 
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(A1 = livell tal-potenza tal-ħoss ippeżat-A ta’ apparat wieħed, f’dB b’punt deċimali wieħed) 
Il-livell(i) tal-potenza tal-ħoss iddikjarat(i) ippeżat(i)-A tal-modalità monokromatika Ad,mo (u l-modalità bil-kulur sħiħ A,co, jekk applikabbli) (it-tnejn) ma 
għandux (għandhomx) jaqbeż (jaqbżu) il-limitu. Il-limitu A,lim għandu jiġi ddeterminat skont it-throughput tal-paġna tal-modalità monokromatika sM u l-
modalità bil-kulur sF (it-tnejn), jekk applikabbli, mogħti sa punt deċimali wieħed u skont il-formula li ġejja: 
LWA,lim = 47 + 15 * lg ( SM/F + 10) dB 
Il-valuri tal-livell tal-potenza tal-ħoss iddikjarat ippeżat-A f’dB b’post deċimali wieħed u t-throughput tal-paġna / f’ipm għandhom jiġu indikati fl-
informazzjoni u fl-iskeda tad-data taħt “dikjarazzjonijiet relatati mal-ambjent u s-saħħa”. Għall-apparat li jista’ jistampa bil-kulur, għandhom jiġu indikati l-
livelli tal-potenza tal-ħoss iddikjarati ppeżati-A Ad,M u Ad,F u t-throughput tal-paġna korrispondenti M u F, kemm tal-modalità monokromatika kif ukoll tal-
modalità bil-kulur. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni, bħal rapport tat-test, li jidentifika r-rati tal-emissjonijiet ta’ storbju waqt il-fażi tal-istampar meta mkejla skont ir-
rekwiżiti fl-ECMA-74 flimkien mal-ECMA-109. Il-laboratorju tal-ittestjar għandu jkun akkreditat kemm skont l-ISO/IEC 17025 kif ukoll skont l-ISO 7779 
għal kejl ta’ storbju akustiku jew ekwivalenti. Id-dokumentazzjoni għandha tidentifika wkoll jekk il-livell tal-potenza tal-ħoss ippeżat-A fil-kriterju jkunx 
intlaħaq.    
It-tagħmir li jkollu Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 

TS11 Sustanzi ta’ tħassib serju ħafna 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
L-ebda sustanza fil-lista ta’ kandidati tar-REACH ma għandha tiżdied intenzjonalment bħala kostitwenti tal-plastik fil-kejsing u fil-partijiet tal-kejsing. 
Ir-rekwiżiti japplikaw ukoll għall-materjal riċiklat. 
Il-konformità li għandha tiġi żgurata għall-aħħar verżjoni tal-lista ta’ sustanzi ta’ tħassib serju ħafna, disponibbli sena qabel id-data tal-manifattura tal-prodott. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta’ konformità mal-kriterju. 
It-tagħmir li jkollu Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 

TS12 Kontenut ta’ sustanzi perikolużi 
 • Il-polimeri aloġenati u l-komposti organiċi aloġenati għall-użu tagħhom 

bħala ritardanti tal-fjammi mhumiex permessi. 
Eżentati minn dan ir-rekwiżit huma: 
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- Addittivi organiċi fluworinati (bħal, pereżempju, aġenti kontra t-taqtir) 
użati biex itejbu l-proprjetajiet fiżiċi tal-plastik, sakemm ma jaqbżux 0.5% 
w/w. 

- Il-polimeri fluworinati bħal, pereżempju, PTFE. 
- Partijiet tal-plastik b’massa ta’ 25 gramma jew inqas. Madankollu, dawn 

ma għandux ikun fihom PBBs (bifenili polibromurati), PBDEs (eteri tad-
difenil polibromurat) jew paraffini klorinati. (Din l-eżenzjoni ma tapplikax 
għall-kodiċi tal-pannell tal-kontroll.) 

- Partijiet speċjali tal-plastik li jinsabu qrib l-elementi tat-tisħin u tal-fuser. 
Madankollu, dawn il-partijiet ma għandux ikun fihom PBBs, PBDEs jew 
paraffini klorinati. 

• L-ebda sustanza ma għandha tiżdied intenzjonalment bħala kostitwenti 
mal-plastik li jissodisfa mill-inqas waħda mill-kundizzjonijiet stipulati fit-
tabella li ġejja: 

Kundizzjonijiet għall-esklużjoni ta’ sustanzi minn materjali fil-kejsing u 
fil-partijiet tal-kejsing. 

Klassi ta’ 
periklu  

Kategorija 
ta’ periklu  

Ir-Regolament 
CLP (KE) 
Nru 1272/2008  

Karċinoġeniċità  Karċ. 1A, 
1B  

H350 Jista’ 
jikkawża l-
kanċer   

Karċinoġeniċità  Karċ. 1A, 
1B  

H350i Jista’ 
jikkawża l-
kanċer jekk 
jinġibed man-
nifs  

Mutaġeniċità 
għaċ-ċelloli 
ġerminali  

Muta. 1A, 
1B  

H340 Jista’ 
jikkawża 
difetti ġenetiċi  
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Tossiċità 
riproduttiva  

Ripr. 1A, 
1B  

H360 Jista’ 
jagħmel ħsara 
lill-fertilità jew 
lit-tarbija li 
għadha fil-ġuf 

 
Ir-rekwiżiti japplikaw ukoll għall-materjal riċiklat. 

• Il-materjal ta’ appoġġ tal-bords taċ-ċirkwiti stampati ma għandux ikun fih 
PBBs (bifenili polibromurati), PBDEs (eteri tad-difenil polibromurat) jew 
paraffini klorinati. 

Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li turi li r-rekwiżit ġie sodisfatt. 
It-tagħmir li jkollu Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti 
speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 
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TS13 Il-kontroll tal-aġġornament tal-firmware 
 Kwalunkwe aġġornament tal-firmware ma għandux jipprevjeni l-użu ta’ 

oġġetti tal-konsum li jerġgħu jintużaw/jiġu manifatturati mill-ġdid.  
It-tagħmir tal-immaġni għandu jinkludi funzjonalità li tippermetti li l-
aġġornamenti tal-firmware jiġu mreġġgħa lura għal verżjonijiet installati 
qabel. Din il-funzjonalità tista’ tiġi pprovduta permezz ta’ kompjuter konness 
man-network jew fit-tagħmir tal-immaġni stess. L-istruzzjonijiet li jispjegaw 
kif l-aġġornamenti tal-firmware jistgħu jitreġġgħu lura għandhom jiġu 
pprovduti fid-dokumentazzjoni teknika. Jekk il-verżjoni preċedenti tal-
firmware ssir disponibbli b’mod miftuħ fuq l-internet, minn meta jiġi rilaxxat 
għall-ewwel darba, u l-utenti jingħataw struzzjonijiet ċari dwar fejn dan jista’ 
jinstab, allura l-objettivi tal-kriterju jintlaħqu. 
Alternattivament, l-offerent għandu jimpenja ruħu li jekk aġġornament tas-
software jipprevjeni l-użu ta’ oġġetti tal-konsum li jerġgħu jintużaw/jiġu 
manifatturati mill-ġdid, tiġi pprovduta soluzzjoni li tippermetti l-użu kontinwu 
ta’ oġġetti tal-konsum li jerġgħu jintużaw/jiġu manifatturati mill-ġdid. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li tidentifika li r-rekwiżit ġie 
sodisfatt. Id-dokumentazzjoni tista’ tikkonsisti f’dikjarazzjoni tal-manifattur 
jew mezzi alternattivi oħra ta’ dokumentazzjoni li jipprovdu l-informazzjoni 
meħtieġa. 

TS14 Il-garanzija  TS14 Garanzija u ftehimiet dwar is-servizz 

(Dan il-kriterju mhux rilevanti għal kuntratti li jinkludu l-manutenzjoni) 
L-offerent għandu jipprovdi garanzija minima ta’ sentejn, mingħajr kostijiet 
addizzjonali, li għandha tkun effettiva mill-konsenja tal-prodott. Din il-
garanzija għandha tkopri t-tiswija jew is-sostituzzjoni. 
Il-garanzija għandha tiggarantixxi li l-prodotti jkunu konformi mal-
ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt mingħajr ebda kost addizzjonali.  
Il-garanzija ma għandhiex tiġi invalidata bħala riżultat tal-użu ta’ oġġetti tal-
konsum użati mill-ġdid/manifatturati mill-ġdid fit-tagħmir tal-immaġni 

(Dan il-kriterju mhux rilevanti għal kuntratti li jinkludu l-manutenzjoni) 
L-offerent għandu jipprovdi garanzija ta’ mill-inqas tliet snin, mingħajr 
kostijiet addizzjonali, li tibda tgħodd mill-konsenja tal-prodott. Din il-
garanzija għandha tkopri t-tiswija jew is-sostituzzjoni u tinkludi ftehim dwar 
is-servizz b’għażliet għall-ġbir u r-ritorn jew tiswijiet fuq il-post. Il-garanzija 
għandha tiggarantixxi li l-prodotti jkunu konformi mal-ispeċifikazzjonijiet tal-
kuntratt mingħajr ebda kost addizzjonali.  
Il-garanzija ma għandhiex tiġi invalidata bħala riżultat tal-użu ta’ oġġetti tal-
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sakemm ma jiġix ippruvat li kwalunkwe funzjonament ħażin jew ħsara kienet 
ikkawżata direttament bl-użu ta’ oġġett tal-konsum li jerġa’ jintuża/jiġi 
manifatturat mill-ġdid. 
 Verifika:  
Kopja tal-garanzija u l-ftehim dwar is-servizz għandhom jiġu pprovduti mill-
offerent. Dan għandu jipprovdi dikjarazzjoni li huwa jkopri l-konformità tal-
oġġetti bl-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt. 

konsum użati mill-ġdid/manifatturati mill-ġdid fit-tagħmir tal-immaġni 
sakemm ma jiġix ippruvat li kwalunkwe funzjonament ħażin jew ħsara kienet 
ikkawżata direttament bl-użu ta’ oġġett tal-konsum li jerġa’ jintuża/jiġi 
manifatturat mill-ġdid. 
Verifika:  
Kopja tal-garanzija u l-ftehim dwar is-servizz għandhom jiġu pprovduti mill-
offerent. Dan għandu jipprovdi dikjarazzjoni li huwa jkopri l-konformità tal-
oġġetti bl-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt. 

TS15 (a) Il-provvista ta’ karta tal-ikkupjar u grafika li tissodisfa l-kriterji tal-APE tal-UE 
(meta l-provvista ta’ karta tal-ikkupjar u grafika tkun inkluża fil-kuntratt ta’ 
forniment tat-tagħmir tal-immaġni) 
Il-karta tal-ikkupjar u l-karta grafika offruta mill-offerent bħala parti mill-
forniment tat-tagħmir tal-immaġni għandha tikkonforma mal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi ewlenin tal-kriterji tal-akkwist pubbliku ekoloġiku 
tal-UE għall-karta tal-ikkupjar u l-karta grafika3. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni ta’ sostenn li l-prodotti li 
għandhom jiġu fornuti jissodisfaw il-kriterji speċifikati hawn fuq 

(meta l-provvista ta’ karta tal-ikkupjar u grafika tkun inkluża fil-kuntratt ta’ 
forniment tat-tagħmir tal-immaġni) 
 Il-karta tal-ikkupjar u l-karta grafika offruta mill-offerent bħala parti mill-
forniment tat-tagħmir tal-immaġni għandha tikkonforma mal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi komprensivi tal-kriterji tal-akkwist pubbliku 
ekoloġiku tal-UE għall-karta tal-ikkupjar u l-karta grafika3. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni ta’ sostenn li l-prodotti li 
għandhom jiġu fornuti jissodisfaw il-kriterji speċifikati hawn fuq 

 
3 Disponibbli fuq: 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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TS15 (b) Il-provvista ta’ oġġetti tal-konsum li jissodisfaw il-kriterji tal-APE tal-UE 
(meta l-provvista tal-oġġetti tal-konsum tat-tagħmir tiġi inkluża fil-kuntratt ta’ 
provvista tat-tagħmir tal-immaġni) 
L-oġġetti tal-konsum offruti mill-offerent bħala parti mill-forniment tat-
tagħmir tal-immaġni għandhom jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
ewlenin inklużi fil-kriterji tal-APE tal-UE qasam 2 oġġetti tal-konsum tat-
tagħmir tal-immaġni. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni ta’ sostenn li l-prodotti li 
għandhom jiġu fornuti jissodisfaw il-kriterji speċifikati hawn fuq. 

(meta l-provvista tal-oġġetti tal-konsum tat-tagħmir tiġi inkluża fil-kuntratt ta’ 
provvista tat-tagħmir tal-immaġni) 
L-oġġetti tal-konsum offruti mill-offerent bħala parti mill-forniment tat-
tagħmir tal-immaġni għandhom jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
komprensivi inklużi fil-kriterji tal-APE tal-UE qasam 2 oġġetti tal-konsum tat-
tagħmir tal-immaġni. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni ta’ sostenn li l-prodotti li 
għandhom jiġu fornuti jissodisfaw il-kriterji speċifikati hawn fuq 

 

5.4 Kriterji għall-għoti 
 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

AC1 It-titjib fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija tat-tagħmir tal-immaġni lil hinn mit-TS1 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
(Applikabbli għat-tagħmir tal-immaġni kopert mir-rekwiżiti tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija  f’Energy Star) 
Ser jingħataw punti jekk it-tagħmir tal-immaġni jkun aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija mill-valur TEC_MAX stipulat fl-approċċ ENERGY STAR TEC. Il-
punti għandhom jiġu kkalkulati meta mqabbla mal-konsum tipiku massimu tal-elettriku (TEC_MAX) permess skont il-verżjoni(jiet) tal-ENERGY STAR 
speċifikata(i) f’TS1. 
Jista’ jingħata massimu ta’ x punti [li għandu jiġi speċifikat]. Il-punti għandhom jingħataw proporzjonalment skont it-titjib fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija meta 
mqabbla mal-valur TEC_MAX: 
- aktar minn 80% inqas: x punti 
- 60-79 % inqas: 0.8x punti 
- 40-59% inqas: 0.6x punti 
- 20-39% inqas: 0.4x punti 
- 10-19% inqas: 0.2x punti 
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Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi rapporti tat-testijiet imwettqa skont il-metodi tal-ittestjar stabbiliti fl-aħħar verżjoni(jiet) ta’ ENERGY STAR speċifikata(i) fit-TS1. 
L-offerent għandu jispeċifika l-valur TEC imkejjel u l-valur TEC_MAX għal kull prodott applikabbli u jagħti fid-dettall kalkolu tat-titjib fl-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija. Dawn għandhom jiġi pprovduti mal-għoti tal-kuntratt jew qabel ma jsir dan fuq talba.   

AC2 Garanziji twal 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Għażla 1:  AC2(a) Garanziji itwal  
Se jingħataw punti għal kull sena addizzjonali ta’ garanzija offruta li hija aktar mill-ispeċifikazzjoni teknika minima. Jista’ jingħata massimu ta’ x punti [li 
għandu jiġi speċifikat].  
- +4 snin jew aktar: x punti 
- +3 snin: 0.75x punti 
- +sentejn: 0.5x punti 
- +sena: 0.25x punti 
Verifika: 
Kopja tal-garanzija għandha tiġi pprovduta mill-offerent.  

Għażla 2: AC2(b) L-itwal garanzija  
Il-punti se jingħataw lill-offerent li jipprovdi l-itwal garanzija mill-offerenti kollha. Jista’ jingħata massimu ta’ x punti [li għandu jiġi speċifikat]. 
Verifika: 
Kopja tal-garanzija għandha tiġi pprovduta mill-offerent.  

AC3 Tmiem tal-ħajja 
AC3 Sistema ta’ teħid lura għat-tagħmir tal-immaġni  
(Dan il-kriterju għandu jintuża flimkien mal-klawżola tal-eżekuzzjoni ta’ 
kuntratt CPC2) 
Il-punti għandhom jingħataw lil offerent li joffri sistema ta’ teħid lura għat-
tagħmir tal-immaġni użat, mingħajr ebda kost għall-awtorità akkwirenti, bil-
għan li dan it-tagħmir jiġi dirett għall-użu mill-ġdid tat-tagħmir jew tal-

AC3 Il-ġestjoni tat-tmiem tal-ħajja tat-tagħmir tal-immaġni 
(Dan il-kriterju għandu jintuża flimkien mal-klawżola tal-eżekuzzjoni ta’ 
kuntratt CPC2) 
Il-punti għandhom jingħataw lil offerent li jipprovdi servizz ta’ użu mill-ġdid 
u riċiklaġġ għall-prodott kollu u/jew jiżgura t-trattament selettiv tal-
komponenti skont l-Anness VII tad-Direttiva WEEE għal tagħmir li jkun laħaq 
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partijiet tiegħu, jew għar-riċiklaġġ tal-materjal, bi preferenza mogħtija għall-
użu mill-ġdid.  
L-offerent jista’ jissodisfa dawn l-obbligi huwa stess jew permezz ta’ 
organizzazzjoni ta’ parti terza xierqa. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li tiddikjara li se tiġi pprovduta 
sistema ta’ teħid lura bla ħlas. It-tagħmir li jkollu Ekotikketta tat-Tip I 
rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 

it-tmiem tal-ħajja operattiva tiegħu mingħajr ebda kost għall-awtorità 
akkwirenti.   
Is-servizz għandu jinkludi l-attivitajiet li ġejjin: 
- il-ġbir; 
- l-immaniġġjar kunfidenzjali u t-tħassir sikur tad-data (sakemm ma jsirx 
internament);  
- l-ittestjar funzjonali, is-servizz ta’ manutenzjoni, it-tiswija u l-aġġornament 
biex il-prodotti jiġu ppreparati għall-użu mill-ġdid[1] ;  
- it-tqegħid fis-suq mill-ġdid ta’ prodotti għall-użu mill-ġdid; 
- iż-żarmar għall-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u/jew ir-rimi tal-komponenti. 
Meta jipprovdi s-servizz, dan għandu jirrappurta dwar il-proporzjon ta’ 
tagħmir ippreparat jew kummerċjalizzat mill-ġdid għall-użu mill-ġdid u l-
proporzjon ta’ tagħmir ippreparat għar-riċiklaġġ.  
Il-preparazzjoni għall-operazzjonijiet ta’ użu mill-ġdid, riċiklaġġ u rimi 
għandha ssir f’konformità sħiħa mar-rekwiżiti fl-Artikolu 8 u l-Annessi VII 
[2] u VIII tad-Direttiva WEEE (riformulazzjoni) 2012/19/UE u b’referenza 
għal-lista ta’ komponenti għal trattament selettiv [ara n-nota ta’ spjegazzjoni 
ta’ akkumpanjament]. 
L-offerent jista’ jissodisfa dawn l-obbligi huwa stess jew permezz ta’ 
organizzazzjoni ta’ parti terza xierqa. 
Jekk is-servizz jiġi pprovdut barra mill-UE, fejn id-Direttiva WEEE ma tkunx 
applikabbli, it-trattament ta’ komponenti ta’ skart għandu jseħħ 
f’kundizzjonijiet li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva [3].  
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dettalji tal-arranġamenti għall-ġbir, is-sigurtà tad-
data, il-preparazzjoni għall-użu mill-ġdid, il-kummerċjalizzazzjoni mill-ġdid 
għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ/rimi.  Dan għandu jinkludi, matul il-kuntratt, 
prova valida tal-konformità għall-faċilitajiet tat-tqandil tal-WEEE li għandhom 
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jintużaw (jekk applikabbli). 
It-tagħmir li jkollu Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti 
speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 
L-iskemi ta’ konformità li ġejjin jitqiesu, fiż-żmien ta’ meta nkitbu, li 
jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti: Rekwiżit ta’ WEEELABEX:2011 dwar it-
“Trattament tal-WEEE”; “Riċiklaġġ Responsabbli” (R2:2013) standard għar-
riċiklaturi tal-elettronika; l-istandard ta’ e-Stewards 2.0 għal Riċiklaġġ u Użu 
mill-ġdid Responsabbli ta’ Tagħmir Elettroniku; l-istandard Awstraljan/ta’ 
New Zealand AS/NZS 5377:2013 dwar “Il-ġbir, il-ħażna, it-trasport u t-
trattament ta’ tagħmir elettriku u elettroniku fi tmiem il-ħajja” 

 Nota ta’ spjegazzjoni: AC3 Il-ġestjoni tat-tmiem tal-ħajja tat-tagħmir tal-
immaġni 
[1] Xi Stati Membri żviluppaw standards u/jew skemi li l-awtoritajiet pubbliċi 
jistgħu jixtiequ jirreferu għalihom sabiex jipprovdu aktar dettall dwar kif it-
tagħmir se jkun adattat għall-użu mill-ġdid u l-bejgħ mill-ġdid.   
[2]Komponenti li jeħtieġu trattament selettiv skont l-Anness VII tad-Direttiva 
WEEE: 

• Komponenti li fihom il-merkurju 
• Batteriji 
• Bords taċ-ċirkwiti stampati akbar minn 10 cm2 
• Plastik li fih ritardanti tal-fjammi bromurati 
• Klorofluworokarburi (CFC), idroklorofluworokarburi (HCFC) jew 

idrofluworokarburi (HFC), idrokarburi (HC), 
• Kejbils esterni tal-elettriku 
• Bifenili poliklorinati (PCB) li fihom kapaċitaturi 
• Komponenti li fihom fibri taċ-ċeramika refrattarji 
• Kapaċitaturi elettrolitiċi li fihom sustanzi ta’ tħassib 
• Tagħmir li fih gassijiet li jnaqqsu s-saff tal-ożonu jew li għandhom 

potenzjal ta’ tisħin globali (GWP) ogħla minn 15 
• Gassijiet li jnaqqsu s-saff tal-ożonu għandhom jiġu ttrattati skont ir-
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Regolament (KE) Nru 1005/2009 
 
[3] Fil-mument tal-kitba ta’ dan id-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal, il-
Kummissjoni qed tippjana li tadotta att delegat biex tistabbilixxi l-kriterji 
għall-valutazzjoni ta’ kundizzjonijiet ekwivalenti. 

 
AC4 Il-provvista ta’ cartridges/kontenituri manifatturati mill-ġdid 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
(meta l-provvista ta’ cartridges u kontenituri tkun inkluża fil-kuntratt tal-forniment tat-tagħmir tal-immaġni) 
Il-punti għandhom jingħataw fi proporzjon mal-impenn li jiġi pprovdut l-ogħla perċentwal (sehem) tal-cartridges/kontenituri manifatturati mill-ġdid li 
jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ewlenin inklużi fil-kriterji tal-APE tal-UE qasam 2 oġġetti tal-konsum tat-tagħmir tal-immaġni. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni ta’ sostenn li l-prodotti li għandhom jiġu fornuti jissodisfaw il-kriterji speċifikati hawn fuq 

 
5.5 Klawżoli tal-eżekuzzjoni ta’ kuntratt  
 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

CPC2 Ir-rapportar dwar l-attivitajiet ta’ użu mill-ġdid/riċiklaġġ tat-tagħmir tal-immaġni   
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Dan il-kriterju għandu jintuża flimkien mal-kriterju ewlieni tal-għoti 3. 
Il-kuntrattur għandu jipprovdi rekords dwar it-tmiem tal-ħajja tat-tagħmir tal-immaġni użat. 
B’mod partikolari, ir-rekord għandu jagħti dettalaji dwar: 
- l-għadd ta’ tagħmir meħud lura mill-awtorità akkwirenti, 
- l-għadd ta’ tagħmir/partijiet, kif xieraq, diretti għall-użu mill-ġdid, 
- l-għadd ta’ tagħmir/partijiet, kif xieraq, li jiġu diretti għar-riċiklaġġ tal-materjal.  
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CPC3 Ir-rapportar dwar oġġetti tal-konsum fornuti 
(meta l-forniment ta’ cartridges jew ta’ karti tal-ikkupjar u grafiċi jkun inkluż 
fil-kuntratt tal-forniment tat-tagħmir tal-immaġni) 
Il-kuntrattur għandu jipprovdi rekords dwar il-forniment ta’ oġġetti tal-
konsum speċifikati filt-TS Provvista ta’ oġġetti tal-konsum, kif xieraq, għal: 
- karta tal-ikkupjar u karta grafika li tissodisfa l-kriterji tal-APE tal-UE (TS15 
(a)), 
- oġġetti tal-konsum li jissodisfaw il-kriterji tal-APE tal-UE (TS15 (b)), 
- cartridges u kontenituri manifatturati mill-ġdid (AC5). 

(meta l-forniment ta’ cartridges jew ta’ karti tal-ikkupjar u grafiċi jkun inkluż 
fil-kuntratt tal-forniment tat-tagħmir tal-immaġni) 
Il-kuntrattur għandu jipprovdi rekords dwar il-forniment ta’ oġġetti tal-
konsum speċifikati filt-TS Provvista ta’ oġġetti tal-konsum, kif xieraq, għal: 
- karta tal-ikkupjar u karta grafika li tissodisfa l-kriterji tal-APE tal-UE (TS15 
(a)), 
- oġġetti tal-konsum li jissodisfaw il-kriterji tal-APE tal-UE (TS15(b)), 
- cartridges u kontenituri manifatturati mill-ġdid (AC5), 
- l-għadd ta’ paġni stampati minn cartridges/kontenituri manifatturati mill-ġdid 
li jikkonformaw mal-qasam 2 tal-kriterji tal-APE tal-UE. 
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6 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAX-XIRI TA’ OĠĠETTI TAL-KONSUM (CARTRIDGES U KONTENITURI) 
 
6.1 Suġġett 
Suġġett 

Ix-xiri ta’ oġġetti tal-konsum (cartridges u kontenituri) b’impatt ambjentali baxx tul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom 
 

6.2 Speċifikazzjonijiet tekniċi 
 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

TS16 Ir-rendiment ta’ paġni tal-cartridges/konteniturii 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Ir-rendiment mistenni tal-paġni għandu jiġi ddikjarat għall-cartridges/kontenituri kollha li se jiġu pprovduti għall-użu fit-tagħmir tal-immaġni 
rilevanti.  
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li tidentifika r-rendimenti tal-paġni u l-proċeduri ta’ ttestjar assoċjati użati biex jinkisbu l-valuri. 
Il-kejl tar-rendiment tal-paġni għal oġġetti tal-konsum tal-inkjet u tat-toner għandu jitwettaq skont l-aħħar verżjoni tal-istandards li ġejjin: 

─ ISO/IEC 24711,  
─ ISO/IEC 19752,  
─ ISO/IEC 19798,  
─ DIN 33870-1,  
─ DIN 33870-2.  
jew permezz ta’ metodi oħra affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, li jqisu l-aktar teknoloġija tal-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku avvanzata u 
rikonoxxuta b’mod ġenerali  
Id-dokumentazzjoni tista’ tikkonsisti f’dikjarazzjoni tal-manifattur jew mezzi alternattivi oħra ta’ dokumentazzjoni li jipprovdu l-informazzjoni 
meħtieġa. It-tagħmir li jkollu Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 

Nota ta’ spjegazzjoni: TS16 Ir-rendiment tal-paġni tal-cartridges/kontenituri 
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Rendiment tal-paġni:  Numru mkejjel ta’ immaġnijiet li jistgħu jiġu prodotti mill-cartridge/kontenitur. 

TS17 L-effiċjenza tar-riżorsi tal-massa li tiġi kkonsmata 
 L-effiċjenza tar-riżorsi ta’ massa li tiġi kkonsmata [għadd imkejjel ta’ 

immaġnijiet li jistgħu jiġu prodotti minn oġġett tal-konsum għal kull 
gramma tal-materjal tal-oġġett tal-konsum], ikkalkulat skont l-
ekwazzjoni (1) ma għandux ikun inqas mil-limitu indikat fit-tabella ta’ 
hawn taħt:  
 

Tip ta’ oġġett 
tal-konsum 

L-effiċjenza minima tar-riżorsi ta’ 
massa li tiġi kkonsmata 

Cartridge jew 
container u 
drum tat-toner 

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

Cartridge jew 
kontenitur tal-
linka 

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

Tanah = tanġent iperboliku 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒 =
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑌𝑌𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑌𝑌
𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

 (1) 

Fejn:  

• Ir-rendiment tal-paġni huwa n-numru mkejjel ta’ immaġnijiet li 
jistgħu jiġu prodotti mill-oġġetti tal-konsum. 

• Il-massa ta’ oġġetti tal-konsum (CMass) hija l-massa (g) ta’ kull 
cartridge jew kontenitur (flimkien ma’ unità ta’ drum, jekk 
applikabbli), kif imkejla fil-kundizzjoni li jridu jiġu installati 
fuqhom (jiġifieri mimlija bil-linka jew bit-toner).  

Verifika:  
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L-offerent għandu jipprovdi r-riżultat tal-kalkolu tal-effiċjenza tar-
riżorsi ta’ massa li tiġi kkonsmata flimkien ma’ dokumentazzjoni li 
tidentifika r-rendimenti tal-paġni kollha, il-proċeduri tat-testijiet 
assoċjati użati biex jinkisbu l-valuri, u l-massa tal-cartridges, il-
kontenituri u l-unitajiet tad-drum kollha ddisinjati biex jintużaw f’kull 
mudell tat-tagħmir tal-immaġni. Id-dokumentazzjoni tista’ tikkonsisti 
f’dikjarazzjoni tal-manifattur jew mezzi alternattivi oħra ta’ 
dokumentazzjoni li jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa. 

TS18 Il-kontenut ta’ sustanzi perikolużi li jiġu kkunsmati 
 Koloranti bħat-toners, il-linka, il-linka solida u simili ma għandux ikun 

fihom sustanzi bħala kostitwenti miżjuda intenzjonalment li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fit-tabella hawn taħt.  

Klassi ta’ periklu  Kategorija 
ta’ periklu  

Ir-Regolament CLP 
(KE) Nru 1272/2008  

Karċinoġeniċità Karċ. 1A, 
1B 

H350 Jista’ jikkawża l-
kanċer 

Karċinoġeniċità Karċ. 1A, 
1B 

H350i Jista’ jikkawża l-
kanċer jekk jinġibed 
man-nifs 

Karċinoġeniċità Karċ. 2 H351 Suspettat li 
jikkawża l-kanċer 

Mutaġeniċità 
għaċ-ċelloli 
ġerminali 

Muta. 1A, 
1B 

H340 Jista’ jikkawża 
difetti ġenetiċi 

Mutaġeniċità 
għaċ-ċelloli 
ġerminali 

Muta. 2 H351 Suspettat li 
jikkawża difetti ġenetiċi 
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Tossiċità 
riproduttiva 

Ripr. 1A, 
1B 

H360 Jista’ jagħmel 
ħsara lill-fertilità jew lit-
tarbija li għadha fil-ġuf 

Tossiċità 
riproduttiva Ripr. 2 

H361 Suspettat li 
jagħmel ħsara lill-fertilità 
jew lit-tarbija li għadha 
fil-ġuf. 

 
Barra minn hekk, il-koloranti ma jridx ikun fihom sustanzi bħala 
kostitwenti miżjuda intenzjonalment li jeħtieġu l-ittikkettar tat-taħlita 
bil-frażijiet H skont l-Anness 1 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 
jew li jissodisfaw il-kriterji tal-klassifikazzjoni relatata. 
 

Tossiċità speċifika 
għall-organi fil-
mira (Esponiment 
wieħed) 

STOT SE 1 H370 Jagħmel ħsara lill-
organi 

Tossiċità speċifika 
għall-organi fil-
mira (Esponiment 
wieħed) 

STOT SE 2 H371 Jista’ jikkawża 
ħsara lill-organi 

Tossiċità speċifika 
għall-organi fil-
mira (Esponiment 
ripetut) 

STOT RE 1 

H372 Jikkawża ħsara lill-
organi minħabba 
espożizzjoni fit-tul jew 
ripetuta 

Tossiċità speċifika 
għall-organi fil-
mira (Esponiment 

STOT RE 2 
H373 Jista’ jikkawża 
ħsara lill-organi 
minħabba espożizzjoni 
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ripetut) fit-tul jew ripetuta 

 
L-oġġetti tal-konsum għandhom jissodisfaw ukoll ir-rekwiżiti tal-
materjali perikolużi li ġejjin:  

• Ma jkun fih l-ebda sustanza addizzjonali fil-lista ta’ kandidati tar-
REACH li tkun f’konċentrazzjoni ta’ iktar minn 0.1% (skont il-piż) 

• It-toners u l-linek ma għandux ikun fihom merkurju, kadmju, ċomb, 
nikil jew komposti tal-kromju-VI miżjuda intenzjonalment. 
Komposti kumplessi tan-nikil ta’ piż molekolari għoli użati bħala 
koloranti huma eżentati. 

• It-toner u l-linek ma għandux ikun fihom kuluranti ażotiċi (żebgħa 
jew pigmenti) li jistgħu jirrilaxxaw amini aromatiċi karċinoġeniċi 
elenkati fir-Regolament (KE) 1907/2006 (ir-Regolament REACH), l-
Anness XVII, l-Appendiċi 8. 

• L-ebda bijoċidu ma għandu jiżdied mat-toners jew mal-linek 
sakemm ma jkunx ġie sottomess dossier tas-sustanza attiva, kif 
definit fir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR, ir-
Regolament (UE) 528/2012) għall-preservattivi għall-prodotti matul 
il-ħżin (it-tip ta’ prodott 6). Is-sustanzi ma għandhomx jintużaw meta 
jkunu ġew miċħuda mill-inklużjoni fil-lista ta’ sustanzi approvati 
għat-tip ta’ prodott 6. 

• Drums fotokondutturi ma għandux ikollhom selenju, ċomb, merkurju 
jew kadmju miżjuda intenzjonalment (jew kwalunkwe wieħed mill-
komposti tagħhom). 

Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni, bħal skedi tad-data ta’ 
sigurtà (SDSs), li turi li r-rekwiżit ġie sodisfatt għall-prodott(i) 
offrut(i). Id-dokumentazzjoni għandha turi b’mod ċar li kull aspett tal-
kriterju ġie sodisfatt. Il-prova ta’ konformità tista’ tikkonsisti f’rapporti 
tat-testijiet minn partijiet terzi jew mit-testijiet tal-manifattur stess li 
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juru n-nuqqas ta’ kwalunkwe waħda mis-sustanzi esklużi elenkati fil-
kriterju.   
It-tagħmir li jkollu Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfa r-
rekwiżiti speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 

TS19 Id-disinn għall-użu mill-ġdid/manifattura mill-ġdid 
Il-cartridges jew il-kontenituri m’għandhomx ikunu ddisinjati biex 
jillimitaw il-kapaċità li jerġgħu jintużaw/jiġu manifatturati mill-ġdid. 
Eżempji ta’ karatteristiċi li huma meqjusa li jillimitaw il-kapaċità ta’ 
manifattura mill-ġdid, jew li jippromwovu li ma jerġgħux jintużaw, 
jinkludu, iżda mhumiex limitati għal: 

• Dikjarazzjonijiet dwar il-cartridge jew il-kontenitur, jew l-ippakkjar, 
li jiddikjaraw, jew jimplikaw, li l-prodott mhuwiex iddisinjat biex 
jiġi manifatturat mill-ġdid. 

Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li tiddikjara 
espliċitament li l-cartridges jew il-kontenituri mhumiex iddisinjati biex 
jillimitaw il-kapaċità ta’ użu mill-ġdid/manifattura mill-ġdid.  
It-tagħmir li jkollu Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfa r-
rekwiżiti speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 

Il-cartridges jew il-kontenituri m’għandhomx ikunu ddisinjati biex 
jillimitaw il-kapaċità li jerġgħu jintużaw/jiġu manifatturati mill-ġdid. 
Eżempji ta’ karatteristiċi li huma meqjusa li jillimitaw il-kapaċità ta’ 
manifattura mill-ġdid, jew li jippromwovu li ma jerġgħux jintużaw, 
jinkludu, iżda mhumiex limitati għal: 

• Cartridges jew il-kontenituri koperti minn privattivi jew ftehimiet 
għall-ħruġ ta’ liċenzji li jinkludu dikjarazzjonijiet li jfittxu li 
jillimitaw il-manifattura mill-ġdid 

• Dikjarazzjonijiet dwar il-cartridge jew il-kontenitur, jew l-ippakkjar, 
li jiddikjaraw, jew jimplikaw, li l-prodott mhuwiex iddisinjat biex 
jiġi manifatturat mill-ġdid. 

Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li tiddikjara b’mod 
espliċitu li l-cartridges jew il-kontenituri mhumiex iddisinjati biex 
jillimitaw il-kapaċità li jerġgħu jintużaw/jiġu manifatturati mill-ġdid u 
jidentifikaw kif tinkiseb il-konformità maż-żewġ eżempji.  
It-tagħmir li jkollu Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfa r-
rekwiżiti speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 

TS20 Il-kwalità tal-oġġett tal-konsum 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Kull cartridge jew kontenitur għandu jissodisfa r-rekwiżiti kollha għal tal-anqas standard wieħed ta’ kwalità rikonoxxut b’mod wiesa’ tal-
cartridge/kontenitur.  
Verifika:  
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L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li turi li l-cartridges jew il-kontenituri jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ mill-inqas standard wieħed ta’ 
kwalità rikonoxxut, bħas-serje DIN 33870-1, is-serje DIN 33870-2, is-serje DIN 33871-1 jew l-ekwivalenti għal cartridges u kontenituri 
manifatturati mill-ġdid u s-serje DIN 33871-2 jew l-ekwivalenti għal cartridges u kontenituri ġodda. It-tagħmir li jkollu Ekotikketta tat-Tip I 
rilevanti li jissodisfa r-rekwiżiti speċifikati għandu jitqies bħala konformi. 

TS21 Sistema ta’ teħid lura għall-cartridges u l-kontenituri u r-reġistrazzjoni tal-WEEE 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Dan il-kriterju għandu jintuża flimkien mal-klawżola dwar il-prestazzjoni tal-kuntratt CPC4. 
Sistema ta’ teħid lura għal cartridges u kontenituri użati għandha tiġi pprovduta bl-ebda kost għall-awtorità akkwirenti, bil-għan li dawn jew il-
partijiet tagħhom jiġu diretti għall-użu mill-ġdid jew għar-riċiklaġġ tal-materjal.  
L-offerent għandu jipprovdi l-kontenituri lill-awtorità akkwirenti, li huma xierqa għall-akkumulazzjoni ta’ cartridges u kontenituri użati. 
L-offerent jista’ jissodisfa dawn l-obbligi huwa stess jew permezz ta’ organizzazzjoni ta’ parti terza xierqa. 
Barra minn hekk, għandha tiġi pprovduta l-prova tar-reġistrazzjoni tal-WEEE tal-produttur ta’ cartridges li jaqgħu taħt id-Direttiva WEEE (jekk 
applikabbli). 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni li tiddikjara li se tiġi pprovduta sistema ta’ teħid lura bla ħlas għall-cartridges u l-kontenituri. Il-
cartridges u l-kontenituri li jkollhom Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifikati għandhom jitqiesu bħala konformi. Barra 
minn hekk, għall-cartridges li jaqgħu taħt id-Direttiva WEEE, l-offerent għandu jipprovdi prova li l-produttur huwa rreġistrat (jiġifieri numru ta’ 
reġistrazzjoni tal-WEEE, jew ċertifikat ta’ reġistrazzjoni tal-WEEE jew kwalunkwe dokument li jagħti prova li l-produttur huwa rreġistrat f’dak 
il-mument).  

Nota ta’ spjegazzjoni: TS21 Sistema ta’ teħid lura għall-cartridges u l-kontenituri u r-reġistrazzjoni tal-WEEE 
Il-cartridges tal-istampatur li fihom partijiet elettriċi/elettroniċi u li jiddependu fuq kurrenti elettriċi jew kampijiet elettromanjetiċi sabiex 
jiffunzjonaw tajjeb jissodisfaw id-definizzjoni ta’ EEE u għalhekk jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva WEEE. 

 
6.3 Kriterji għall-għoti 
 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 
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AC5 L-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi tal-massa tal-oġġetti tal-konsum elettrofotografiċi 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Għandhom jingħataw punti għall-oġġetti tal-konsum elettrofotografiċi (cartridges, kontenituri u unitajiet tad-drum) li jimminimizzaw l-użu tal-
materjal għal kull rendiment tal-paġna. Massimu ta’ punti x [li għandu jiġi speċifikat] jista’ jingħata lill-offerent li joffri l-ogħla valur ġenerali 
tal-effiċjenza tar-riżorsi tal-oġġetti tal-konsum fl-oġġetti tal-konsum elettrofotografiċi kollha għal kull mudell ta’ tagħmir tal-immaġni. L-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi għandha tiġi kkalkulata skont l-ekwazzjoni mogħtija fit-TS17. Ir-riżultati għal kull oġġett tal-konsum għandhom 
jingħaddu biex jaslu għal valur totali. Meta jinxtraw oġġetti tal-konsum differenti, il-valur għandu jkun valur medju fil-prodotti kollha li 
għandhom jiġu fornuti. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi r-riżultat tal-kalkolu tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi tal-massa tal-oġġetti tal-konsum flimkien mad-dokumentazzjoni 
li tidentifika dan li ġej għall-cartridges/kontenituri kollha u kwalunkwe unità tad-drum separata użata fit-tagħmir tal-immaġni elettrofotografiku 
rilevanti: 

• rendimenti tal-paġna 
• massa tal-cartriddges/kontenituri sħaħ 
• massa ta’ unitajiet separati tad-drum. 
Id-dokumentazzjoni tista’ tikkonsisti f’dikjarazzjoni tal-manifattur jew mezzi alternattivi oħra ta’ prova li jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa. 

AC6 L-iffaċilitar tal-kapaċità tal-użu mill-ġdid/manufattura mill-ġdid 
Massimu ta’ x punti [li għandu jiġi speċifikat] jista’ jingħata lill-
offerent li joffri oġġetti tal-konsum li jissodisfaw ir-rekwiżit li ġej: 

• L-oġġetti tal-konsum jistgħu jiżżarmaw manwalment, fejn meħtieġ 
bl-użu ta’ għodda disponibbli b’mod universali (eż. irjus tal-viti, 
plajers jew pinzetti disponibbli b’mod miftuħ), sabiex 
jissostitwixxu l-partijiet li ttieklu u jerġgħu jimtlew b’materjal tat-
toner jew b’linka. 

Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li tispjega kif ir-
rekwiżit ġie sodisfatt. 

Massimu ta’ x punti [għandu jiġi speċifikat] jista’ jingħata lill-offerent li 
jissodisfa mill-inqas waħda mill-karatteristiċi jew il-prattiki tekniċi li 
ġejjin:  
• L-oġġetti tal-konsum huma ddisinjati biex jiffaċilitaw l-użu mill-

ġdid/il-manifattura mill-ġdid permezz ta’ karatteristiċi tekniċi, li 
jħeġġu l-manifattura mill-ġdid, jiġifieri: 
 l-evitar ta’ ċippa fil-oġġett tal-konsum, li tikkontrolla l-

funzjonalità tal-immaġni 
jew 
 kwalunkwe ċippa installata li tinkludi funzjonalità li tippermetti 

li jiġi ssettjat mill-ġdid bis-sħiħ jew permezz tal-kontrolli tat-
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tagħmir tal-immaġni jew permezz ta’ kompjuter imqabbad ma’ 
network mingħajr il-ħtieġa ta’ prodotti addizzjonali 

• L-OEM joffri lill-organizzazzjonijiet li mhumiex OEM li jixtru d-
drittijiet, b’kost raġonevoli, biex jipprogrammam mill-ġdid ċippa li 
tiġi kkunsmata sabiex il-funzjonalità tat-tagħmir tal-immaġni sħiħa 
tkun appoġġjata 

• Minn meta l-oġġetti jiġu kkunsmati għall-ewwel darba fis-suq tal-UE, 
iċ-ċipep ta’ sostituzzjoni, li jappoġġjaw il-funzjonalità tat-tagħmir tal-
immaġni sħiħa, huma disponibbli fis-suq miftuħ. 

Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li tispjega liema 
karatteristiċi tekniċi tal-prattiki elenkati hawn fuq ġew applikati.  

AC7 Il-ġestjoni ta’ tmiem tal-ħajja tal-cartridges 
 (Dan il-kriterju għandu jintuża flimkien mal-klawżola tal-eżekuzzjoni ta’ 

kuntratt CPC4) 
Il-punti għandhom jingħataw lil offerent li jipprovdi servizz ta’ użu mill-
ġdid/manifattura mill-ġdid u riċiklaġġ għal cartridges użati li jeħtieġu 
trattament selettiv skont l-Anness VII tad-Direttiva WEEE għal prodotti 
li jkunu laħqu t-tmiem tal-ħajja tal-ħajja operattiva tagħhom mingħajr 
kost għall-awtorità akkwirenti.  
Is-servizz għandu jinkludi l-attivitajiet li ġejjin: 
- il-ġbir; 
- iż-żarmar tal-komponent għall-użu mill-ġdid /il-manifattura mill-ġdid, 
ir-riċiklaġġ u/jew ir-rimi, 
L-offerent għandu jipprovdi l-kontenituri lill-awtorità akkwirenti li 
huma xierqa għall-akkumulazzjoni tal-cartridges użati. 
It-tħejjija tal-operazzjonijiet għal użu mill-ġdid, riċiklaġġ u rimi 



 

47 

għandha ssir f’konformità sħiħa mar-rekwiżiti fl-Artikolu 8 u l-
Annessi VII u VIII tad-Direttiva 2012/19/UE dwar il-WEEE 
(riformulazzjoni). 
Il-fornitur jista’ jissodisfa dawn l-obbligi huwa stess jew permezz ta’ 
organizzazzjoni adatta ta’ parti terza.  
Jekk is-servizz jiġi pprovdut barra mill-UE, fejn id-Direttiva WEEE ma 
tkunx applikabbli, it-trattament ta’ komponenti ta’ skart għandu jseħħ 
f’kundizzjonijiet li huma ekwivalenti għar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva 
[1].  
 
Verifika: 
L-offerent għandu jipprovdi dettalji tal-arranġamenti għall-ġbir, il-
preparazzjoni għall-użu mill-ġdid/manifattura mll-ġdid u r-
riċiklaġġ/rimi. Dan għandu jinkludi, matul il-kuntratt, prova valida tal-
konformità għall-faċilitajiet tat-tqandil tal-WEEE li għandhom jintużaw 
(jekk applikabbli). 
Il-cartridges li jkollhom Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfaw ir-
rekwiżiti speċifikati għandhom jitqiesu bħala konformi. 
L-iskemi ta’ konformità li ġejjin jitqiesu, fiż-żmien ta’ meta nkitbu, li 
jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti: Rekwiżit ta’ WEEELABEX:2011 dwar it-
“Trattament tal-WEEE”; “Riċiklaġġ Responsabbli” (R2:2013) standard 
għar-riċiklaturi tal-elettronika; l-istandard ta’ e-Stewards 2.0 għal 
Riċiklaġġ u Użu mill-ġdid Responsabbli ta’ Tagħmir Elettroniku; l-
istandard Awstraljan/ta’ New Zealand AS/NZS 5377:2013 dwar “Il-
ġbir, il-ħażna, it-trasport u t-trattament ta’ tagħmir elettriku u elettroniku 
fi tmiem il-ħajja” 

 Nota ta’ spjegazzjoni: C7 Il-ġestjoni ta’ tmiem tal-ħajja tal-
cartridges 
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[1] Fil-mument tal-kitba ta’ dan id-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal, il-
Kummissjoni qed tippjana li tadotta att delegat biex tistabbilixxi l-
kriterji għall-valutazzjoni ta’ kundizzjonijiet ekwivalenti. 
 

 
6.4 Klawżoli tal-eżekuzzjoni ta’ kuntratt 
 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

CPC4 Ir-rapportar dwar l-attivitajiet ta’ użu mill-ġdid/riċiklaġġ ta’ oġġetti tal-konsum  
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Għal vjeġġi bl-ingrossa (jiġifieri mhux għal ritorni ta’ oġġett tal-konsum uniku), il-kuntrattur għandu jipprovdi rekords dwar is-sistema tat-teħid 
lura mingħajr ħlas għall-oġġetti tal-konsum użati li l-għan tagħhom huwa li tali tagħmir jew il-partijiet tiegħu jiġu diretti għall-użu mill-ġdid jew 
għar-riċiklaġġ tal-materjal, bi preferenza għall-użu mill-ġdid. 
B’mod partikolari, ir-rekord għandu jagħti dettalji dwar: 
- l-għadd ta’ oġġetti tal-konsum meħuda lura mill-awtorità akkwirenti, 
- l-għadd u t-tip ta’ partijiet, kif xieraq, li jiġu diretti għall-użu mill-ġdid/manifattura mill-ġdid, 
- l-għadd u t-tip ta’ partijiet, kif xieraq, li jiġu diretti għar-riċiklaġġ tal-materjal. 
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7 KRITERJI TAL-APE TAL-UE GĦAX-XIRI TA’ SERVIZZI TAL-ISTAMPAR 
 
7.1 Suġġett 

Suġġett 

Ix-xiri ta’ servizzi tal-istampar li l-impatt ambjentali tagħhom huwa baxx matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom 
 

7.2 Speċifikazzjonijiet tekniċi 
 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

TS22(a) L-impenn għall-użu mill-ġdid tat-tagħmir tal-immaġni  
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
L-offerenti jaqblu li t-tagħmir tal-immaġni kompletament funzjonali li jkun proprjetà tal-awtorità tax-xiri u li jkun preżenti fil-bini tal-akkwirent 
għandu jinżamm għall-użu kontinwu u mhux jiġi sostitwit bi prodotti ġodda (soġġett għall-approvazzjoni tal-awtorità akkwirenti).  
Dan ir-rekwiżit ma japplikax jekk jiġi installat inqas tagħmir tal-immaġni b’mod ġenerali. 
Dan ir-rekwiżit ma japplikax fejn fornitur jipprovdi evidenza li turi li s-sostituzzjoni ta’ prodott eżistenti bi prodott(i) aktar effiċjenti tnaqqas l-
impatti ambjentali ġenerali. 
Dan ir-rekwiżit ma japplikax fejn fornitur jipprovdi raġunament adegwat li jidentifika għaliex l-użu ta’ tagħmir aktar antik ma jistax jiġi 
appoġġjat. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta’ konformità ma’ dan ir-rekwiżit. 
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Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

TS22(b) L-impenn għat-tiswija tat-tagħmir tal-immaġni  
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Il-fornituri jaqblu li t-tagħmir tal-immaġni li jieqaf jaħdem matul il-kuntratt jiġi rranġat biex jagħti servizz sħiħ permezz ta’ parts tal-bdil (soġġett 
għall-approvazzjoni tal-awtorità akkwirenti). Dan ir-rekwiżit ma jestendix għal: 
• tagħmir tal-immaġni li ma jkunx jista’ jipprovdi aktar il-livelli meħtieġa ta’ funzjonalità stipulati mill-awtorità akkwirenti, 
• tagħmir tal-immaġni li ma jistax jiġi rranġat biex jagħti servizz sħiħ b’mod fattibbli bis-sostituzzjoni ta’ parts tal-bdil li ma jkunux qed jaħdmu 
sew, jew minħabba nuqqas ta’ parts tal-bdil disponibbli jew minħabba kostijiet eċċessivi, 
• is-sitwazzjoni fejn l-awtorità akkwirenti tixtieq tnaqqas in-numru totali ta’ mudelli ta’ tagħmir tal-immaġni fis-servizz. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta’ konformità ma’ dan ir-rekwiżit. 

TS23 Il-provvista ta’ tagħmir tal-immaġni li jissodisfa l-kriterji tal-APE tal-UE 
(meta l-provvista tat-tagħmir tal-immaġni jkun inkluża fil-kuntratt tas-
servizz tal-istampar) 
It-tagħmir tal-immaġni offrut mill-offerent bħala parti mill-forniment 
tas-servizzi tal-istampar għandu jikkonforma mal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi ewlenin inklużi fil-kriterji tal-APE tal-UE qasam 1 tagħmir tal-
immaġni. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni ta’ sostenn li l-prodotti li 
għandhom jiġu fornuti jissodisfaw il-kriterji speċifikati hawn fuq. 

(meta l-provvista tat-tagħmir tal-immaġni jkun inkluża fil-kuntratt tas-
servizz tal-istampar) 
It-tagħmir tal-immaġni offrut mill-offerent bħala parti mill-forniment 
tas-servizzi tal-istampar għandu jikkonforma mal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi komprensivi inklużi fil-kriteji tal-APE tal-UE qasam 1 tagħmir 
tal-immaġni. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni ta’ sostenn li l-prodotti li 
għandhom jiġu fornuti jissodisfaw il-kriterji speċifikati hawn fuq. 
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Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

TS24(a) Il-provvista ta’ karta ta’ kkupjar u karta grafika li jissodisfaw il-kriterji tal-APE tal-UE 
(meta l-provvista tal-karta tal-ikkupjar u l-karta grafika tiġi inkluża 
fis-servizz tal-istampar) 
Il-karta tal-ikkupjar u l-karta grafika offruta mill-offerent bħala parti 
mill-forniment tas-servizz tal-istampar għandha tikkonforma mal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi ewlenin tal-kriterji tal-akkwist pubbliku 
ekoloġiku tal-UE għall-karta għall-ikkupjar u l-karta grafika4. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni ta’ sostenn li l-prodotti li 
għandhom jiġu fornuti jissodisfaw il-kriterji speċifikati hawn fuq. 

(meta l-provvista tal-karta tal-ikkupjar u l-karta grafika tiġi inkluża 
fis-servizz tal-istampar) 
Karta tal-ikkupjar u karta grafika offruta mill-offerent bħala parti mill-
forniment tas-servizz tal-istampar għandha tikkonforma mal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi komprensivi tal-kriterji tal-akkwist 
pubbliku ekoloġiku tal-UE għall-karta tal-ikkupjar u l-karta grafika4. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni ta’ sostenn li l-prodotti li 
għandhom jiġu fornuti jissodisfaw il-kriterji speċifikati hawn fuq. 

TS24(b) Il-provvista ta’ oġġetti tal-konsum li jissodisfaw il-kriterji tal-APE tal-UE 
(meta l-provvista ta’ oġġetti tal-konsum tat-tagħmir tal-immaġni tkun 
inkluża fis-servizz tal-istampar) 
L-oġġetti tal-konsum offruti mill-offerent bħala parti mill-forniment 
tas-servizz tal-istampar għandhom jikkonformaw mal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi ewlenin inklużi fil-kriterji tal-APE tal-UE 
qasam 2 oġġetti tal-konsum tat-tagħmir tal-immaġni. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni ta’ sostenn li l-prodotti li 
għandhom jiġu fornuti jissodisfaw il-kriterji speċifikati hawn fuq. 

(meta l-provvista ta’ oġġetti tal-konsum tat-tagħmir tal-immaġni tkun 
inkluża fis-servizz tal-istampar) 
L-oġġetti tal-konsum offruti mill-offerent bħala parti mill-forniment 
tas-servizz tal-istampar għandhom jikkonformaw mal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi komprensivi inklużi fil-kriterji tal-APE tal-
UE qasam 2 oġġetti tal-konsum tat-tagħmir tal-immaġni. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni ta’ sostenn li l-prodotti li 
għandhom jiġu fornuti jissodisfaw il-kriterji speċifikati hawn fuq. 

 

 
4 Disponibbli fuq: 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 Kriterji għall-għoti 
 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

AC8 Il-provvista ta’ cartridges u kontenituri użati mill-ġdid/manifatturati mill-ġdid 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
(meta l-provvista ta’ cartridges u kontenituri tkun inkluża fis-servizz tal-istampar) 
Għandhom jingħataw punti għall-impenn li jiġi pprovdut l-ogħla perċentwal (sehem) ta’ cartridges/kontenituri użati mill-ġdid/manifatturati mill-
ġdid, li jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ewlenin inklużi fil-kriterji tal-APE tal-UE qasam 2 oġġetti tal-konsum tat-tagħmir tal-
immaġni. 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni ta’ sostenn li l-prodotti li għandhom jiġu fornuti jissodisfaw il-kriterji speċifikati hawn fuq. 
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AC9 Il-forniment ta’ servizzi tal-istampar ġestiti 
 Se jingħataw punti lill-offerenti li joffru l-forniment ta’ servizzi tal-

istampar ġestiti (MPS).  
L-MPS għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin: 
-Valutazzjoni: li tinvolvi reviżjoni tal-ambjent eżistenti tal-istampar ta’ 
organizzazzjoni u għandha l-għan li tipprovdi rakkomandazzjonijiet 
għal ġestjoni aħjar tal-apparat, 
-Ottimizzazzjoni: li tinvolvi l-konsolidazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni 
tal-apparat u l-proċessi tan-negozju biex tiġi żviluppata strateġija ta’ 
MPS komprensiva, 
-Ġestjoni: li tkopri reviżjonijiet sistematiċi, il-monitoraġġ ta’ ftehimiet 
dwar il-livell ta’ servizz u l-ġestjoni mill-bogħod. Din għandha l-għan 
li ttejjeb il-proċessi u l-flussi tax-xogħol li għaddejjin.  
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li tagħti dettalji dwar il-
kundizzjonijiet tal-MPS.  

Nota ta’ spjegazzjoni: AC9 Il-forniment ta’ servizzi tal-istampar 
ġestiti 
Is-servizzi tal-istampar ġestiti (MPS) huma ddefiniti bħala “il-ġestjoni 
attiva u l-ottimizzazzjoni ta’ tagħmir li jipproduċi d-dokumenti u 
proċessi tan-negozju relatati”. 

 
7.4 Klawżoli tal-eżekuzzjoni ta’ kuntratt  
 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 
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CPC5 Ir-rapportar dwar oġġetti tal-konsum fornuti 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 

 (meta l-provvista ta’ oġġetti tal-konsum tat-tagħmir tal-immaġni jew karta tal-ikkupjar u karta grafika tiġi inkluża fis-servizz tal-istampar) 
Il-kuntrattur għandu jipprovdi rekords dwar il-forniment ta’ oġġetti tal-konsum speċifikati fit-TS provvista ta’ oġġetti tal-konsum, kif xieraq, 
għal: 
- karta tal-ikkupjar u karta grafika li tissodisfa l-kriterji tal-APE tal-UE (TS24 (a)), 
- oġġetti tal-konsum li jissodisfaw il-kriterji tal-APE tal-UE (TS24 (b)), 
- cartridges/kontenituri użati mill-ġdid/manifatturati mill-ġdid (AC5). 
CPC6 L-għoti ta’ informazzjoni dwar l-użu tal-konsum 
 Il-forniment ta’ servizzi tal-istampar għandu jinkludi t-tixrid ta’ 

statistika dettaljata dwar l-użu tal-konsum lill-awtorità akkwirenti, fuq 
bażi regolari, jew meta tintalab tagħmel dan mill-awtorità akkwirenti, 
matul il-ħajja tal-kuntratt ta’ servizz. L-informazzjoni dwar l-użu tal-
konsum għandha tinkludi, kif xieraq, l-informazzjoni elenkata hawn 
taħt: 
• L-użu tal-karta għal kull mudell ta’ tagħmir tal-immaġni fil-flotta, li 
jindika: 

─ in-numru ta’ folji/rombli tal-karta u d-daqs (jiġifieri A4, A3, 
eċċ.), 

─ it-tip ta’ karta (jiġifieri riċiklata, verġni, bil-piż, eċċ.) 
• L-għadd ta’ cartridges jew kontenituri użati għal kull mudell ta’ 
tagħmir tal-immaġni fil-flotta 
• Ir-rendiment għal kull cartridge/kontenitur/unità ta’ drum għal kull 
mudell ta’ tagħmir tal-immaġni fil-flotta 
• L-ammont ta’ oġġetti tal-konsum oħra użati għal kull mudell ta’ 
tagħmir tal-immaġni fil-flotta 



 

55 

• L-għadd ta’ oġġetti tal-konsum ġodda u manifatturati mill-ġdid użati 
• L-għadd ta’ oġġetti tal-konsum użati mono u bil-kulur (skont it-tip 
tal-kulur) 
• L-għadd ta’ ħsarat prematuri jew ta’ oġġetti tal-konsum li ma 
jaħdmux meta jaslu (skont it-tip). 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li jkun fiha l-
informazzjoni elenkata.  
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CPC7 L-għoti ta’ informazzjoni ambjentali matul il-kuntratt ta’ servizz 
 L-għoti ta’ servizz għandu jinkludi, fuq talba mill-awtorità kontraenti, 

l-għoti tal-informazzjoni li ġejja matul il-ħajja tal-kuntratt: 
Dettalji dwar il-ġestjoni tat-tagħmir tal-immaġni u l-komponenti 
assoċjati fi tmiem iċ-ċiklu ta’ ħajja tagħhom. Dan għandu jinkludi: 
• Id-destinazzjoni inizjali tal-prodotti fit-tmiem tal-ħajja tagħhom 
• Konferma li l-fornituri tas-servizzi tat-tmiem tal-ħajja tal-prodott 
huma ċċertifikati fuq bażi kontinwa għal standard ta’ riċiklaġġ minn 
korpi indipendenti taċ-ċertifikazzjoni 
• Għadd ta’ prodotti mibgħuta għal: 
  • Użu mill-ġdid 
  • Manifattura mill-ġdid 
  • Riċiklaġġ 
  • Għażliet ta’ tmiem tal-ħajja (li għandhom jiġu speċifikati (eż. l-
irkupru enerġetiku, ir-rimi f’landfill). 
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li tikkonferma li l-
informazzjoni ambjentali meħtieġa se tiġi pprovduta, fuq talba mill-
awtorità kontraenti, matul il-kuntratt. 
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8 KRITERJI ORIZZONTALI TAL-APE TAL-UE  

8.1 Suġġett 

Suġġett 

Ix-xiri ta’ tagħmir tal-immaġni 
Ix-xiri ta’ oġġetti tal-konsum (cartridges u kontenituri) 
Ix-xiri ta’ servizzi tal-istampar 

 

8.2 Speċifikazzjonijiet tekniċi  
 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

TS25(a) Forniment garantit ta’ oġġetti tal-konsum waqt il-kuntratt 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
(applikabbli għal offerti fejn huwa inkluż l-akkwist ta’ oġġetti tal-konsum) 
L-offerent għandu jiżgura l-forniment ta’ oġġetti tal-konsum għal kwalunkwe tagħmir tal-immaġni li jinżamm għall-użu matul il-kuntratt.  
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta’ konformità ma’ dan il-kriterju. 
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Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

TS25(b) Forniment garantit ta’ parts tal-bdil waqt il-kuntratt 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
(applikabbli għal sejħiet għal offerti fejn huwa inkluż is-servizz ta’ tiswija) 
Is-servizz għandu jinkludi l-forniment ta’ parts tal-bdil għal kwalunkwe tagħmir tal-immaġni installat eżistenti li jinżamm għall-użu matul il-kuntratt.  
Verifika:  
L-offerent għandu jipprovdi dokumentazzjoni li tikkonferma li l-parts tal-bdil għal kull tagħmir tal-immaġni installat eżistenti li jinżamm għall-użu se 
jiġu pprovduti matul il-kuntratt. 

TS26 Istruzzjonijiet għall-utent għall-ġestjoni tal-prestazzjoni ekoloġika 
(l-istess għall-kriterji ewlenin u komprensivi) 
Għandu jiġi offrut taħriġ fiżiku jew online dwar kif tiġi massimizzata l-prestazzjoni ambjentali tat-tagħmir tal-immaġni partikolari pprovdut mill-
manifattur u għandhom jiġu offruti l-aħjar prattiki għall-użu ta’ oġġetti tal-konsum relatati. Alternattivament, tista’ tiġi pprovduta gwida dwar il-
ġestjoni tal-prestazzjoni ekoloġika bl-istruzzjonijiet inklużi bħala parti speċifika tal-manwal għall-utent u/jew f’forma diġitali aċċessibbli permezz tas-
sit web tal-manifattur.  
Kwalunkwe waħda mill-għażliet magħżula għandha tkopri mill-inqas l-elementi li ġejjin: funzjonijiet tal-ġestjoni tal-karta, funzjonijiet tal-effiċjenza fl-
użu tal-enerġija, użu aktar effiċjenti u ġestjoni aħjar tat-tmiem tal-ħajja għall-oġġetti tal-konsum.  
Verifika: 
Il-prodotti li jkollhom Ekotikketta tat-Tip I rilevanti li jissodisfaw ir-rekwiżiti elenkati se jitqiesu bħala konformi. Mezzi xierqa oħra ta’ prova li l-
klawżola ta’ hawn fuq se tiġi ssodisfata se jiġu aċċettati wkoll, bħal dikjarazzjoni pprovduta mill-manifattur meta jiġi pprovdut it-tagħmir. 
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9 SPEJJEŻ TUL IĊ-ĊIKLU TAL-ĦAJJA 
Il-kostijiet tul iċ-ċiklu tal-ħajja (LCC) huma metodu għall-valutazzjoni tal-kostijiet totali ta’ 
prodott jew servizz li qed jiġi studjat. Dan jikkunsidra l-kostijiet kollha relatati max-xiri u l-
użu ta’ u l-operazzjonijiet ta’ manutenzjoni għal dan il-grupp jew servizz ta’ prodott u r-rimi 
ta’ kwalunkwe skart iġġenerat minnu. Il-LCC għandu l-għan li jikkalkula l-kostijiet globali 
tal-alternattivi tal-proġetti u li jagħżel l-għażla li tiżgura x-xiri u/jew is-servizz li se jipprovdi 
l-inqas kostijiet ġenerali konsistenti mal-kwalità u l-funzjoni tiegħu. Il-LCC għandu jsir 
kmieni fil-proċess tax-xiri. L-użu tal-LCC fil-proċeduri tal-APE jista’ jgħin biex jiġu 
ddeterminati l-inqas kostijiet għall-evalwazzjoni tal-offerti. Fil-fatt, il-LCC jista’ jgħin lill-
awtoritajiet jikkunsidraw mhux biss il-kostijiet tal-akkwist ta’ prodott jew servizz (eż. materja 
prima u kostijiet tal-manifattura) iżda wkoll kostijiet oħra li normalment iridu jiġu identifikati 
u kkalkulati mix-xerrej (eż. kostijiet tal-manutenzjoni, kostijiet operazzjonali, kostijiet tar-
rimi u r-riċiklaġġ, eċċ.). Dawn it-tip ta’ kostijiet għandhom jiġu miżjuda mal-prezz tal-bejgħ 
sabiex issir stima komprensiva tal-LCC ta’ prodott jew servizz. Barra minn hekk, il-LCC 
jikkunsidra l-esternalitajiet ambjentali ta’ prodott jew servizz tul iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu, fejn 
ikun possibbli li jiġi determinat valur monetarju. L-użu tal-LCC jista’ jipprovdi fehma aktar 
profonda tal-kostijiet ta’ servizz tul l-istadji taċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu, li jinkludu, pereżempju, 
mhux biss il-kost tal-provvisti, l-aċċessorji u l-makkinarju iżda wkoll il-kost tal-użu tas-
servizz (eż. konsum tal-enerġija waqt it-tħaddim) u l-kostijiet lavorattiv. Id-Direttiva 
2014/24/UE dwar l-Akkwist Pubbliku tidentifika l-kostijiet li għandhom jiġu kkunsidrati 
f’analiżi ekonomika tax-xiri li għandu jitwettaq. L-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jipprovdu lill-
industrija b’inċentivi reali għall-iżvilupp ta’ teknoloġiji ekoloġiċi permezz ta’ akkwist 
ekoloġiku. F’xi setturi tas-servizzi, l-impatt jista’ jkun partikolarment sinifikanti, peress li x-
xerrejja pubbliċi jkollhom sehem kbir mis-suq (eż. bini, trasport pubbliku effiċjenti fl-użu tal-
enerġija, ġestjoni tal-faċilitajiet). Jekk jiġu kkunsidrati l-kostijiet kollha tal-ħajja ta’ kuntratt, 
l-akkwist pubbliku ekoloġiku jista’ jiffranka l-flus filwaqt li jkollu inqas impatti fuq l-
ambjent. Permezz tax-xiri bil-għaqal, wieħed jista’ jiffranka l-materjali u l-enerġija, inaqqas 
l-iskart u t-tniġġis, u jinkoraġġixxi xejriet sostenibbli ta’ mġiba. 
Fir-rapport preliminari8, l-LCC tat-tagħmir tal-immaġni ġie kkalkulat sabiex tinkiseb ħarsa 
ġenerali tal-kostijiet l-aktar importanti għall-akkwirenti pubbliċi.  
Ġew ikkunsidrati l-kostijiet li ġejjin: 

1. Il-kost tax-xiri 
2. Il-kostijiet operazzjonali għat-tħaddim (jiġifieri l-kostijiet tal-elettriku, tal-karta u 

toner/cartridges tal-linka) 
3. Il-kostijiet operazzjonali għat-tiswija u l-manutenzjoni  
4. Il-kostijiet ta’ tmiem iċ-ċiklu. 

Il-kostijiet tal-installazzjoni tqiesu bħala negliġibbli. Għalkemm magni akbar jeħtieġu 
installazzjoni professjonali, il-livell tal-kostijiet għal dan għadu marġinali meta mqabbel mal-
kost tal-magna.  
L-istampaturi u l-MFDs jiġu f’daqsijiet differenti b’kostijiet tax-xiri u operatorji differenti 
ħafna fis-suq. Waqt il-ġbir tad-data ġew identifikati tliet daqsijiet ibbażati fuq il-veloċità tal-
istampar u dawn jistgħu jidhru f’Tabella 1. 
Tabella 1. Il-kategoriji tal-istampaturi u tal-MFDs ibbażati fuq id-daqs (definiti mill-veloċità tal-

istampar) 
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Daqs Il-veloċità tal-istampar  

(Paġni kull minuta – ppm) 

Żgħir 1-20 

Medju 21-40 

Kbir >40 
 

Barra minn hekk, il-prezzijiet u l-kostijiet ivarjaw ħafna wkoll skont jekk l-istampar huwiex 
bil-kulur jew monokromatiku. Għalhekk, id-data dwar il-kostijiet inqasmet mhux biss skont 
id-daqs tat-tagħmir iżda wkoll skont it-tip ta’ stampar. 
 

1. Kost tax-xiri: 
Il-kostijiet tax-xiri għat-tagħmir tal-immaġni jistgħu jvarjaw skont it-teknoloġija, il-marka u 
l-kapaċità. Dawn ivarjaw minn inqas minn €100 għall-istampaturi ż-żgħar tal-inkjet sa 
€10,000 għall-istampaturi l-kbar tal-MFD.  
 

2. Kostijiet operazzjonali għat-tħaddim: 
Il-kostijiet operazzjonali għat-tħaddim tat-tagħmir tal-immaġni tipikament jikkonsistu fil-
kostijiet tal-elettriku u l-kost tal-oġġetti tal-konsum, bħall-karti, it-toner u l-cartridges tal-
linka.  

• Elettriku: Il-prezz tal-elettriku għall-uffiċċji fl-UE-28 ġie preżunt li kien ta’ 
€0.2087 għal kull kWh fl-20155. 

• Oġġetti tal-konsum:: 
Karta: Il-kostijiet tal-karta nstabu li kienu €0.042 għal kull folja għall-karta 
A4, u €0.062 għal kull folja għall-karta A3, abbażi tal-prezzijiet bl-imnut ta’ 
20 manifattur. 
Cartridges: Il-kost tat-toner jew tal-cartridges tal-linka jvarja ħafna skont it-
tip u l-kapaċità. L-itampaturi żgħar tal-laser u tal-inkjet għandhom it-tendenza 
li jkollhom l-ogħla prezz f’euro għal kull folja stampata, filwaqt li l-MFDs il-
kbar tal-laser għandhom it-tendenza li jkollhom l-iktar wieħed baxx. Id-
differenzi fil-prezzijiet tal-cartridges mill-kulur għall-monokromatika huma 
osservati fid-data miġbura (ara 

 
5 Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni. Il-prezzijiet u l-kostijiet tal-enerġija 

fl-Ewropa Paġna 5. Disponibbli fuq: 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


 

61 

Tabella 2). 
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Tabella 2. Data miġbura dwar il-prezz għat-toner u l-cartridges tal-kjet għall-MFDs u għall-istampaturi 

Teknoloġija 
tal-istampar 

Manifattur 
tal-cartridge 

Kulur/mono
kromatiku 

Firxa tal-
prezzijiet 
(EUR) 

Medda ta’ 
rendiment 
(paġni/ tul 
ta’ ħajja) 

Kost għal 
kull paġna 
(EUR) 

Laser OEM Iswed 49-269 1,400-50,000 0.002-0.054 

Kulur 67-326 1,000-55,000 0.002-0.067 

Manifatturat 
mill-ġdid 

Iswed 26-67 1,000-44,000 0.002-0.050 

Kulur 20-105 1,000-38,000 0.002-0.021 

Inkjet OEM Iswed 6-37 300-2,500 0.011-0.058 

Kulur 24-26 1,020-1,500 0.017-0.024 

Manifatturat 
mill-ġdid 

Iswed 9-20 560-1,200 0.017-0.032 

Kulur mhux 
applikabbli6 

mhux 
applikabbli 

mhux 
applikabbli 

 

3. Kostijiet operazzjonali għat-tiswija u għall-manutenzjoni: :  
Il-kost medju ta’ tiswija waħda misjub permezz ta’ riċerka bbażata biss fuq id-
dokumentazzjoni kien ta’ madwar €52. Il-kostijiet varjaw minn €34 għal €78.  
 
4. Kostijiet ta’ tmiem iċ-ċiklu:  
Il-kostijiet ta’ tmiem iċ-ċiklu jistgħu jinkludu l-kostijiet għar-rimi ta’ tagħmir tal-immaġni, l-
kostijiet tax-xiri ta’ servizzi minn kumpaniji ta’ riċiklaġġ, jew il-kostijiet għat-trasport lejn l-
istazzjonijiet ta’ riċiklaġġ jew l-istazzjonijiet tal-WEEE. Peress li l-biċċa l-kbira tat-tagħmir 
tal-immaġni tal-uffiċċju huwa relattivament faċli biex jiġi żmuntat, il-kostijiet tad-
dekummissjonar kienu kkunsidrati negliġibbli. Skont il-pajjiż tal-UE, dawn il-kostijiet jistgħu 
jvarjaw minn €80 flimkien mal-VAT għal ammonti ogħla skont l-għadd ta’ unitajiet manwali 
tax-xogħol u l-kapaċità tat-trasport7.  
 
Meta wieħed iqis l-informazzjoni kollha ta’ hawn fuq, il-LCCs totali ġew ikkalkulati abbażi 
tal-medja tal-karti stampati fix-xahar ta’ 2,500, 8,000 u 25,000 għall-prodotti żgħar, medji u 
kbar. Ir-riżultati huma ppreżentati fir-rapport preliminari 8.  
Il-figura li ġejja turi r-riżultati għal medja ta’ 8,000 kopja stampata fix-xahar. It-tul ta’ ħajja 
totali tat-tagħmir tal-immaġni kkunsidrat kien ta’ 6 snin għall-istampaturi tal-laser u l-MFDs 
u 4 snin għall-istampaturi tal-inkjet, l-MFDs u l-iskeners. Il-karti u, fil-każ ta’ tagħmir żgħir, 
il-kostijiet tat-toner jitqiesu li huma predominanti fil-kost taċ-ċiklu tal-ħajja tat-tagħmir tal-
immaġni. 

 
6mhux applikabbli = m’hemmx data disponibbli għal cartridges li kienu kompatibbli mal-MFDs/stampaturi fejn inġabret id-data dwar il-prezzijiet. 

7 https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/ , aċċessat f’Lulju 2017. 

8Rapport preliminari tat-Tagħmir tal-Immaġni tal-APE tal-UE. Disponibbli fuq:  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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Figura 1. Il-kostijiet totali taċ-ċiklu tal-ħajja għall-prodott jekk wieħed jassumi 8,000 kopja stampata kull 
xahar 

 

Il-Kummissjoni Ewropea żviluppat serje ta’ għodod ta’ kalkolu tal-LCC speċifiċi għas-settur 
li għandhom l-għan li jiffaċilitaw l-użu tal-LCC fost l-akkwirenti pubbliċi. L-għan tal-għodda 
huwa li tħeġġeġ u tiffaċilita l-applikazzjoni wiesgħa tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja (LCC) 
fost l-awtoritajiet pubbliċi fl-Unjoni Ewropea, sabiex l-organizzazzjonijiet ikunu jistgħu 
jieħdu deċiżjonijiet aktar kosteffettivi fil-proċessi tal-akkwist tagħhom. 
L-għodda ta’ gwida u kalkolu tal-LCC għas-settur tat-tagħmir tal-immaġni hija disponibbli 
fuq: https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm 
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