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1 INLEDNING 
 
EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling är utformade för att underlätta för offentliga myndigheter att köpa in varor, tjänster och arbeten 
med minskad miljöpåverkan. Användning av kriterierna är frivilliga. Kriterierna är formulerade på ett sådant sätt att de, om det anses lämpligt av den 
enskilda myndigheten, kan (helt eller delvis) integreras i myndighetens anbudsdokument med minimalt med redigering. Innan offentliga myndigheter 
publicerar en anbudsinfordran, rekommenderas de offentliga myndigheterna att kontrollera tillgängliga erbjudanden av varor, tjänster och arbeten som 
de planerar att köpa på marknaden där de är verksamma.  
När en upphandlande myndighet avser att använda de kriterier som föreslås i detta dokument måste den göra det på ett sätt som säkerställer att 
principerna om likabehandling och icke-diskriminering, proportionalitet, insyn och kraven i EU:s lagstiftning om offentlig upphandling (se t.ex. 
artiklarna 42, 43, 67(2) eller 68 i Direktiv 2014/24 och liknande bestämmelser i annan EU-lagstiftning om offentlig upphandling uppfylls). Detta 
innebär å ena sidan att tilldelningskriterier eller villkor för genomförande av kontraktet inte ska väljas eller tillämpas på ett sätt som direkt eller indirekt 
är diskriminerande mot aktörer från andra medlemsstater eller tredjeländer. Praktisk information om dessa aspekter finns även i handboken från 2016 
om ”Att köpa grönt!”, som finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm  
Detta dokument listar EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av bildåtergivningsutrustning, förbrukningsvaror och utskriftstjänster. En 
tillhörande teknisk rapport ger det fullständiga syftet till att välja dessa kriterier och ger referenser för ytterligare information.  
Kriterierna är uppdelade i urvalskriterier, tekniska specifikationer, tilldelningskriterier och avtalsresultatsklausuler. Det finns två typer av kriterier: 

• Kärnkriterier — Kärnkriterierna är framtagna för enkel miljöanpassad offentlig upphandling. Fokus ligger på den del (eller de delar) av en 
produkts miljöprestanda som har störst betydelse och målet är att hålla nere företagens administrativa kostnader så mycket som möjligt. 

• Omfattande kriterier — vilka tar hänsyn till fler aspekter eller högre nivåer av miljöprestanda för användning av myndigheter som vill gå 
längre för att stödja miljö- och innovationsmål. 

Formuleringen ”samma för kärnkriterier och omfattande kriterier” anges om kriteriet är detsamma för båda typerna. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Definition och tillämpningsområde 
 
Produktgruppen ”bildåtergivningsutrustning, förbrukningsvaror och utskriftstjänster” innefattar: 

- Bildåtergivningsutrustning1, dvs produkter som saluförs för användning i kontor eller i hemmet, eller både och, och vars funktion är något av 
följande: 

a) att producera tryckta bilder i form av ett pappersdokument eller fotografier genom en märkningsprocess, antingen från en digital bild 
i ett nätverk/kortläsare eller från en papperskopia från en skannings- eller kopieringsprocess, 
b) att producera en digital bild utifrån en papperskopia från en skannings- eller kopieringsprocess. 

Följande utesluts från kriteriernas omfattning: 
a) digitala dupliceringsapparater,  
b) frankeringsmaskiner, 
c) telefaxapparater (fax)  

- Förbrukningsvaror, dvs utbytbara produkter som är nödvändiga för bildåtergivningsutrustningens funktion. De kan ersättas eller återfyllas av 
antingen slutanvändaren eller tjänsteleverantören under bildåtergivningsutrustningens vanliga drift och livslängd. Förbrukbara material som 
omfattas av dessa EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling innefattar behållare och patroner. 

Med behållare menas en produkt som kan bytas ut av slutanvändaren som innehåller toner eller bläck och som ryms på eller i eller 
töms i en bildåtergivningsutrustning. Behållare innehåller inte integrerade komponenter eller rörliga delar som är väsentliga för 
bildåtergivningsproduktens funktion. Behållare kan också kallas flaskor eller tankar.  
Med patron (bläck/toner) menas en produkt som kan bytas ut av slutanvändaren, som ryms i eller på en bildåtergivningsprodukt, med 
en utskriftsrelaterad funktion som inkluderar integrerade komponenter eller rörliga delar som är väsentliga till 
bildåtergivningsutrustningens funktion utöver att agera behållare för bläcket eller tonern. Patroner kan även kallas moduler. 

Patroner och behållare kan vara: 
- nyproducerade (tillverkare av originalutrustning, OEM, och icke-OEM-tillverkade, inklusive förfalskningar), 
- återtillverkade (av OEM och icke-OEM), 
- återfyllda (av OEM och icke-OEM). 

- Med utskriftstjänster menas serviceavtal där priset är länkat till antalet utskrivna sidor. Dessa avtal kan innefatta leveransen av 
bildåtergivningsprodukter och/eller förbrukningsvaror, underhåll, aktiviteter vid livscykelns slut och optimering av organisationens 
dokumentproduktion. 
 

Bildåtergivningsutrustning kan klassificeras efter typ, och dessa olika typer ingår i kriteriernas omfattning: 

 
1 Bildåtergivningsutrustning som är medicintekniska produkter enligt Artikel 1.2a i Rådets direktiv 93/42/EEG (eller, från den 26 maj 2021, enligt artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745) täcks inte i detta dokument. 
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- Skrivare: En produkt vars primära funktion är att skapa pappersprodukter från elektroniska insatser. En skrivare kan motta information från en 
enskild användare eller uppkopplade datorer, eller andra ingångsenheter (t.ex. digitala kameror). Denna definition är avsedd att omfatta alla 
produkter som saluförs som skrivare, och skrivare som kan fältuppgraderas för att uppfylla definitionen av en multifunktionsmaskin. 

- Kopieringsapparat: En produkt vars enda funktion är att producera papperskopior från pappersoriginal. Denna definition ämnar omfatta alla 
produkter som saluförs som kopieringsapparater, och uppgraderbara digitala kopieringsapparater. 

- Multifunktionsmaskin: En produkt som utför två eller fler av en skrivares, skanners, kopieringsapparats eller faxapparats kärnfunktioner. En 
multifunktionsmaskin kan ha en fysiskt integrerad formfaktor, eller så kan den utgöras av en kombination av funktionsintegrerade 
komponenter. Multifunktionsmaskiners kopieringsfunktion anses vara annorlunda än den funktion för kopiering av enstaka ark som återfinns i 
faxapparater. Denna definition omfattas produkter som saluförs som multifunktionsmaskiner och multifunktionsprodukter. 

- Skanner: En produkt vars primära funktion är att omvandla pappersoriginal till elektroniska bilder som kan lagras, redigeras, konverteras, 
eller överföras, huvudsakligen i en persondatormiljö. Denna definition är avsedd att omfatta alla produkter som saluförs som 
kopieringsapparater och uppgraderbara digitala kopieringsapparater. 

- Bildåtergivningsprodukter för yrkesmässigt bruk: En skrivare eller multifunktionsmaskin som saluförs för att producera produkter för 
återförsäljning, med följande egenskaper: 

a) stödjer papper med en ytvikt större än eller lika med 141 g/m2, 
b) A3-kapabel, 
c) om produkten är för svartvit utskrift, en svartvit produkthastighet lika med eller snabbare än 86 bpm, 
d) om produkten är för utskrifter i färg, en produkthastighet för färg lika med eller snabbare än 50 bpm, 
e) utskriftsupplösning på 600 x 600 punkter per tum eller mer för varje färg 
f) vikt på basmodellen större än 180 kg, och  

fem av följande ytterligare egenskaper för färgprodukter, eller fyra för svartvita produkter, inkluderade som standard med 
bildåtergivningsprodukten eller som ett tillbehör: 

g) papperskapacitet lika med eller större än 8000 blad, 
h) frontserver (digital front-end, DFE), 
i) hålslag, 
j) perfekt bindning eller ringbindning (eller liknande, såsom tejp- eller trådbindning, men inte häftbindning),  
k) dynamiskt RAM-minne (dynamic random access memory, DRAM) lika med eller större än 1 024 MB. 
f) tredjeparts färgcertifiering (t.ex. IDEAlliance Digital Press Certification, FOGRA Validation Printing System Certification, eller 
Japan Colour Digital Printing Certification, om produkten är färgkapabel), och 
m) kompatibilitet med bestruket papper. 

 
Kompletterande definitioner listas nedan: 

- Trumenheter: En produkt som kan bytas ut av slutanvändaren, som ryms i en bildåtergivningsprodukt och innehåller en ljuskänslig trumma. 
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- Brännarenheter: En produkt som kan bytas ut av slutanvändaren, som ryms i en bildåtergivningsprodukt och utgörs av två värmevalsar som 
smälter fast tonern i utmatningsmedia. 

- Överföringsenhet: En produkt som kan bytas ut av slutanvändaren, som ryms i en bildåtergivningsprodukt och stödjer överföringen av toner 
till utmatningsmedia innan en smältningsprocess. 

- Nyproducerad: En ny patron/behållare. 
- Återtillverkad patron eller behållare: En patron eller behållare som, efter att ha använts åtminstone en gång och insamlats vid dess 

livscykels slut, återställs till sitt ursprungliga skick och prestanda, eller bättre, genom att exempelvis byta ut engångsdelar och återfylla med 
toner eller bläck (inklusive fast bläck).  Den resulterande produkten säljs med samma garanti som en ny patron eller behållare. 

- Återfylld patron eller behållare: En patron eller behållare som har använts och fyllts med ny toner eller bläck (inklusive fast bläck). 
- Förfalskning: En ny patron/behållare tillverkad av en tredjepart (icke-OEM), men olagligen märkt med ett OEM-varumärke. 

 
1.2 Allmän information om verifiering 
 
För ett antal kriterier är det föreslagna sättet för verifiering att tillhandahålla testrapporter. För varje kriterium anges de relevanta testmetoderna, baserat 
på internationellt erkända mätmetoder och standarder. På så sätt kan det säkerställas att anbudsgivarnas påståenden om prestandan är verifierbara, 
upprepbara, granskningsbara och framför allt jämförbara. Det är upp till den offentliga myndigheten att besluta i vilket skede sådana testresultat ska 
tillhandahållas. I allmänhet verkar det inte nödvändigt att kräva att alla anbudsgivare tillhandahåller testresultat från början. För att minska bördan för 
anbudsgivare och offentliga myndigheter kan en egendeklaration anses vara tillräcklig vid inlämnande av anbud. Efteråt finns det olika alternativ för 
om och när dessa tester kan krävas: 

a) Vid anbudsstadiet: 
För produkter som kommer att vara en del av datacentret, kan den anbudsgivare med det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet uppmanas 
tillhandahålla detta bevis. Om beviset anses vara tillräckligt kan kontraktet tilldelas. Om beviset bedöms vara otillräckligt eller icke-kompatibelt 
så: 

i) om verifieringsmedlen avser en teknisk specifikation, ska beviset begäras från anbudsgivaren med näst högst poäng som sedan ska 
övervägas för tilldelning av kontrakt; 

ii) om verifieringsmedlen avser ett tilldelningskriterium, ska de ytterligare tilldelade poängen tas bort och anbudsrankningen omberäknas 
med alla efterföljande konsekvenser som gäller. 

En testrapport säkerställer enbart att en provprodukt har testats för specifika krav, inte de varor som faktiskt levererats enligt kontraktet. För 
ramavtal kan situationen vara annorlunda. Detta scenario behandlas ytterligare i nästa punkt om genomförande av kontrakt och i de ytterligare 
förklaringarna nedan. 
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b) Under kontraktets genomförande: 
Testresultaten kan komma att begäras för en eller flera enheter levererade under avtalet, antingen enligt allmän praxis, eller för att det 
förekommer tvivel om falska deklarationer. Det är särskilt viktigt för ramavtal som inte förbehåller första beställning.  
Det rekommenderas att uttryckligen fastställa avtalsprestandaklausuler. Dessa klausuler bör förbehålla att den upphandlande myndigheten ska 
ha rätt att genomföra slumpmässiga verifieringstester när som helst under avtalstiden. Om resultaten från dessa tester visar att de levererade 
produkterna inte uppfyller kriterierna, ska den upphandlande myndigheten ha rätten att tillämpa påföljder och möjligheten att säga upp avtalet. 
Vissa offentliga myndigheter inkluderar villkor som att de står för kostnaderna om produkten uppfyller deras krav efter testningen, men att det 
är leverantörerna som ska stå för testningskostnaderna om kraven inte uppfylls. 
För ramavtal beror den punkt vid vilken bevis måste framläggas på kontraktets specifika uppsättning: 

i) För ramavtal med en enda operatör där de enskilda artiklar som ska tillhandahållas identifieras vid tilldelningen av ramavtalet, och där 
det bara är en fråga om hur många enheter som kommer att behövas, gäller samma överväganden som för de enskilda leveransavtalen 
som beskrivs ovan; 

ii) För ramavtal som på förhand väljer ut flera potentiella leverantörer med efterföljande tävlingar bland de förvalda, kommer anbudsgivare 
vid detta första förvalssteg endast behöva visa deras förmåga att leverera artiklar som uppfyller ramavtalets minimikrav på prestanda. 
För efterföljande avropsavtal (eller order) som tilldelas efter tävlingen för de förvalda leverantörerna gäller i princip samma 
överväganden som under a) och b) ovan, om ytterligare krav måste bevisas under tävlingen. Om tävlingen endast beslutas på grundval 
av pris, bör en kontroll vid genomförandet av kontraktet övervägas. 

Det är också viktigt att framhålla möjligheten för anbudsgivarna att tillhandahålla verifiering utifrån produkter med ett relevant miljömärke av 
typ 1 (enligt ISO 14024) som uppfyller de specificerade kraven. Sådana produkter ska anses uppfylla de relevanta kriterierna, och verifieringen 
skulle begäras enligt samma förhållningssätt som fastställts för testresultat. 
Observera också att i enlighet med Artikel 44 (2) i Direktiv 2014/24/EU måste upphandlande myndigheter godkänna andra lämpliga 
bevismedel. Detta kan vara teknisk dokumentation från tillverkaren där den berörda ekonomiska operatören inte hade tillgång till testrapporter 
eller ingen möjlighet att inhämta dem inom de relevanta tidsfristerna. Detta är under förutsättning att bristen på tillgång inte kunde hänföras till 
den berörda ekonomiska operatören samt att den berörda ekonomiska operatören bevisar att de arbeten, leveranser eller tjänster som 
tillhandahålls av denne, uppfyller kraven eller kriterierna i de tekniska specifikationerna, tilldelningskriterierna eller avtalsvillkoren. Även om 
det hänvisas till ett certifikat/testrapport som upprättats av ett specifikt organ för bedömning av överensstämmelse som ansvarar för testerna, 
måste de upphandlande myndigheterna också acceptera certifikat/testrapporter som utfärdats av andra likvärdiga utvärderingsorgan. 
En förutsättning är att ansbudsförfarandet måste inkludera en klausul för att säkerställa att bildåtergivningsutrustningen och 
förbrukningsvarorna som ska upphandlas uppfyller samtliga respektive krav för både EU och landet (länderna) där produkterna upphandlas, 
såsom CE-märkningen, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen (RoHS), 
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Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 
(REACH) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning 
(WEEE), i tillämpliga fall.  
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2 HUVUDSAKLIGA MILJÖEFFEKTER  
 
Tabellen nedan visar, baserat på tillgänglig vetenskaplig evidens, de viktigaste miljöeffekterna från bildåtergivningsutrustning, förbrukningsvaror och 
utskriftstjänster från ett livscykelperspektiv (se den tekniska rapporten för mer information). Samma tabell presenterar också EU:s strategi för 
miljöanpassad offentlig upphandling för att mildra eller minska dessa effekter. 

Huvudsakliga miljöaspekter  Strategi för miljöanpassad offentlig upphandling 

• Användning av elektricitet för skrivare, 
multifunktionsmaskiner och skannrar.  

• Användning av förbrukningsvaror, särskilt papper och 
patroner (för skrivare och multifunktionsmaskiner) 

• Tillverkning av skrivare, multifunktionsmaskiner och 
skannrar, i synnerhet för mer energieffektiva produkter (t.ex. 
laserteknik). 

• Skapande av potentiella faror vid felaktigt bortskaffande av 
elektroniskt avfall.  

• Utsläpp under användning. 
• Innehåll av farliga ämnen. 
• Tillverkning av patroner, särskilt för hölje och skrivarhuvudet. 
• Mängden papper patronen använder för att leverera utskrifter 

med en önskad kvalitet. 

 • Köp in energieffektiv bildåtergivningsutrustning. 
• Köp in tjänster som kan optimera utskriftsprocessen. 
• Köp in produkter från anbudsgivare som tillämpar 

en kontroll av begränsade ämnen för farliga 
beståndsdelar. 

• Köp in produkter med begränsade utsläpp inomhus 
från användningsfasen och ett begränsat innehåll av 
farliga ämnen. 

• Köp in produkter som är utformade så att 
nyckelkomponenterna kan repareras och/eller 
uppgraderas. 

• Kräv hanteringspraxis vid livscykelns slut för att 
maximera resursernas återvinning. 

• Upphandla utrustning som kan använda 
återtillverkade förbrukningsvaror och återvunnet 
papper. 

• Kräv att information om miljöprestanda. 
• Kräv tjänster som inkluderar optimisering av 

bildåtergivningsutrustningparken. 
• Upphandla förbrukningsvaror som kvalitetstestats. 

 
Effekternas ordning återspeglar inte nödvändigtvis deras vikt. 
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Detaljerad information om bildåtergivningsutrustning, förbrukningsvaror och utskriftstjänster, inklusive information om relaterad lagstiftning, 
standarder och tekniska källor som används som bevismaterial, finns i den tekniska rapporten. 

 
3 KRITERIESTRUKTUR  

Kriterierna har delats in i tre huvudavsnitt, beroende på ämnesområde: 1) bildåtergivningsutrustning, 2) förbrukningsvaror, och 3) utskriftstjänster. Det 
finns ytterligare ett horisontellt avsnitt och en preliminär avtalsprestandaklausul som gäller för samtliga tre kriterieområdena. Kriterierna är även 
lämpliga för användning i långsiktiga leasingavtal, ett typ av avtal som kan vara särskilt effektivt för att främja användningen av varaktig utrustning 
och det effektiva användandet av resurser. 
 

 Nr Kriterium Kärnkriterium Omfattande 

PRELIMINÄR AVTALSKLAUSUL  
ÄMNESOMRÅDE: PRELIMINÄR UTVÄRDERING  
(genomförd av en annan leverantör än den potentiella leverantören av bildåtergivningsutrustning) 

AVTALSPRESTANDAKLAUSULER CPC1 Preliminär utvärdering av befintlig utrustningspark och 
upphandlingsbehov X X 

KRITERIEOMRÅDE 1: BILDÅTERGIVNINGSUTRUSTNING  
ÄMNESOMRÅDE: UPPHANDLING, LEASING AV BILDÅTERGIVNINGSUTRUSTNING 

URVALSKRITERIER SC1 Kontroll av begränsade ämnen  X 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

TS1 Minsta energieffektivitet för bildåtergivningsutrustning X X 

TS2 Dubbelsidig bildåtergivningsförmåga X X 

TS3 N-upp-utskrift X X 
TS4 Möjlighet att använda återvunnet papper X X 
TS5 Möjlighet att använda återtillverkade patroner X X 
TS6 Litet antal använda material  X 
TS7 Information om användning av återvunnen plast efter  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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 Nr Kriterium Kärnkriterium Omfattande 

konsumentledet 
TS8(a) Tillgänglighet av reservdelar X X 
TS8(b) Design för demontering och reparation X X 
TS8(c) Design för återvinning X X 
TS9 Ämnesutsläpp X X 
TS10 Buller X X 
TS11 Mycket skadliga ämnen X X 
TS12 Innehåll av farliga ämnen  X 
TS13 Kontroll av firmwareuppdateringar  X 
TS14 Garanti och serviceavtal X X 

TS15(a) Tillhandahållande av kopierings- och grafikpapper som 
uppfyller EU:s kriterier för miljöanpassad upphandling 

X X 

TS15(b) Tillhandahållande av patroner som uppfyller EU:s 
kriterier för miljöanpassad upphandling 

X X 

TILLDELNINGSKRITERIER 

AC1 
 

Förbättring av bildåtergivningsutrustningens 
energieffektivitet utöver TS1  X X 

AC2(a) Längre garantitider  X X 

AC2(b) Den längsta garantin X X 

AC3 
System för återtagande av bildåtergivningsutrustning X  
Hantering av uttjänt bildåtergivningsutrustning  X 

AC4 Tillhandahållande av återanvända/återtillverkade bläck 
och/eller bläckpatroner 

X X 

AVTALSPRESTANDAKLAUSULER CPC2 Rapportering om återanvändnings-
/återvinningsförfaranden av bildåtergivningsutrustning   

X X 

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


 

13 

 Nr Kriterium Kärnkriterium Omfattande 

CPC3 Rapportering om tillhandahållna förbrukningsvaror X X 
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KRITERIEOMRÅDE 2: FÖRBRUKNINGSVAROR 
ÄMNESOMRÅDE: INKÖP AV FÖRBRUKNINGSVAROR (PATRONER OCH/ELLER BEHÅLLARE) 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

TS16 Patroners/behållares angivna sidutbytesuppgift X X 

TS17 Resurseffektivitet i masshanteringen av 
förbrukningsvaror 

 X 

TS18 Förbrukningsbara farliga ämnen  X 
TS19 Design av återanvändning/återtillverkning X X 
TS20 Förbrukningsvarans kvalitet X X 

TS21 System för återtagande av patroner och behållare, och 
WEEE-registrering 

X X 

TILLDELNINGSKRITERIER 

AC5 Elektrofotografiska förbrukingsvarornas 
resurseffekttivitet 

X X 

AC6 Underlättande av 
återanvändbarhet/återtillverkningsbarhet 

X X 

AC7 Hantering av uttjänta patroner  X 

AVTALSPRESTANDAKLAUSULER CPC4 Rapportering om återanvändnings-
/återvinningsförfaranden av förbrukningsvaror   

X X 

KRITERIEOMRÅDE 3: UTSKRIFTSTJÄNSTER  
ÄMNESOMRÅDE: INKÖP AV PRODUKTER: ANTAL UTSKRIFTER 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

TS22(a) 
Åtagande om att återanvända 
bildåtergivningsutrustningen 

X X 

TS22(b) Åtagande om att reparera bildåtergivningsutrustningen X X 

TS23 
Tillhandahållande av bildåtergivningsutrustning som 
uppfyller EU:s kriterier för miljöanpassad upphandling 

X X 

TS24(a) 
Tillhandahållande av papper som uppfyller EU:s 
kriterier för miljöanpassad upphandling 

X X 

TS24(b) 
Tillhandahållande av patroner som uppfyller EU:s 
kriterier för miljöanpassad upphandling 

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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TILLDELNINGSKRITERIER 
AC8 

Tillhandahållande av återanvända/återtillverkade 
patroner och behållare 

X X 

AC9 Tillhandahållande av administrerade utskriftstjänster  X 

AVTALSPRESTANDAKLAUSULER 

CPC5 Rapportering om tillhandahållna förbrukningsvaror X X 

CPC6 
Tillhandahållande av information om användning av 
förbrukningsvaror 

 X 

CPC7 Tillhandahållande om miljöinformation under 
tjänsteavtalet   

 X 

HORISONTELLA KRITERIER  
(gäller för samtliga kriterieområden) 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

TS25(a) 
Garanterat tillhandahållande av förbrukningsvaror under 
avtalet   

X X 

TS25(b) 
Garanterat tillhandahållande av reservdelar under 
avtalet 

X X 

TS26 Bruksanvisningar för grön resultatstyrning 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
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 PRELIMINÄR UTVÄRDERING AV BEFINTLIG UTRUSTNINGSPARK OCH UPPHANDLINGSBEHOV 
4.1 Ämnesområde 

Ämnesområde 

Preliminär utvärdering av befintlig utrustningspark och upphandlingsbehov 

4.2 Avtalsprestandaklausul 

CPC1 Preliminär utvärdering av befintlig utrustningspark och upphandlingsbehov 
Kärnkriterier Omfattande kriterier 
(Detta kontrakt ska ses som en preliminär procedur, genomförd av en annan leverantör än den potentiella leverantören av bildåtergivningsutrustning. Denna 
preliminära utvärderingen ska endast gälla när den upphandlande myndigheten identifierar behovet av att optimera användandet av den befintliga 
utrustningsparken innan ny bildåtergivningsutrustning upphandlas, och när upphandlaren bestämmer att inte använda egen personal för att genomföra 
denna utvärdering.) 
Tjänsteleverantören måste genomföra en utvärdering av all bildåtergivningsutrustning som den upphandlande myndigheten har i sin(a) anläggning(ar) och ge 
tillhandahålla resultaten av denna utvärdering till den upphandlande myndigheten. Utvärderingen måste identifiera följande: 
• Antal bildåtergivningsmaskingsmodeller på varje anläggning 
• Namn, modellnummer och typ för varje bildåtergivningsmaskinsmodell 
• Ungefärlig ålder för varje bildåtergivningsmaskinsmodell. 
Med grund i de huvudsakliga utskriftsbehoven som upphandlaren förmedlat (eller som utvärderats genom analysen av den data som registrerats av de 
befintliga maskinerna) och i utvärderingsresultaten ovan måste tjänsteleverantören klassificera varje bildåtergivningsutrustningsmodell i olika kategorier som 
identifierar deras framtida status. Exempelkategorier innefattar: 
o Behåll: Produkt som ska behållas för fortsatt användning i den upphandlande myndighetens tillgångar. 
o Återlämna: Produkt som ska återlämnas till nuvarande eller tidigare leverantör (i tillämpliga fall) 
o Återanvänd: Produkt som ska säljas för återanvändning utanför den upphandlande myndighetens tillgångar. 
o Återtillverka: Produkt som ska behandlas för att öka och återställa dess prestanda och/eller funktionalitet, eller uppfylla tillämpliga tekniska standarder 

eller lagstadgade krav, med resultatet att en fullt funktionell produkt skapas för att användas för ett ändamål som åtminstone är det som var den 
urpsrungliga avsikten. 

o Återvinn: Produkt som ska skickas för återvinning för hantering av uttjänta produkter. 
Baserat på ovanstående element måste tjänsteleverantören producera en kort rapport med råd till upphandlaren avseende antalet och specifikationerna på de 
ytterligare nya produkter som ska upphandlas. 
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5 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING FÖR INKÖP AV BILDÅTERGIVNINGSUTURUSTNING  

5.1 Ämnesområde 

Ämnesområde 

Inköp av bildåtergivningsutrustning med låg miljöpåverkan under hela dess livscykel  

5.2 Urvalskriterier  

Kärnkriterier Omfattande kriterier 

SC1 Kontroll av begränsade ämnen 
 Anbudsgivaren måste bevisa tillämpningen av ett ramverk för utförandet av 

kontroller av begränsade ämnen (RSC:er) i hela leveranskedjan för de 
produkter som ska levereras. Utvärdering av produkter enligt RSC:erna ska 
som minst omfatta följande områden: 
- Produktplanering/design. 
- Leverantörens överensstämmelse. 
- Analytisk testning. 
Som minst måste RSC:erna utföras för ämnen i REACH-kanditatlistan och 
begränsade RoHS-ämnen. Materialdeklarationsdatabasen IEC 62474* måste 
användas som grund för att identifiera, spåra och ange specifik information om 
sammansättningen av de produkter som ska levereras. RSC:erna måste 
användas för att säkerställa att anbudsgivaren är medveten om närvaron eller 
frånvaron av ämnen som är listade i databasen IEC 62474. 
Leverantörens försäkran om överensstämmelse med RSC:erna måste samlas in 
och hållas uppdaterade för relevanta material, delar och underenheter för de 
produkter som ska levereras. Dessa kan stödjas, där så är lämpligt, av 
leverantörsrevisioner och analytisk testning. RSC-procedurerna måste 
säkerställa att produktens och leverantörens uppfyllande av kraven utvärderas 
på nytt när: 
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- kraven på begränsade ämnen ändras, 
- levererade material, delar och underenheter ändras, eller 
- tillverknings- och sammanställningsförfarandena ändras. 
Tillämpningen av RSC:erna måste göras i enlighet med riktlinjerna i IEC 
62476 eller motsvarande och med materialdeklarationsdatabasen IEC 62474. 
*International Electrotechnical Commission (IEC), IEC 62474: Material 
declaration for products of and for the electrotechnical industry, 
http://std.iec.ch/iec62474 
Verifiering: 
Anbudsgivaren måste tillhandahålla dokumentation som beskriver systemet, 
dess förfaranden och bevis för dess implementering. 
Utrustning med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
specificerade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet. 

 
5.3 Tekniska specifikationer  

Kärnkriterier Omfattande kriterier 

TS1 Minsta energieffektivitet för bildåtergivningsutrustning 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 
(Gäller för bildåtergivningsutrustning som omfattas av energieffektivitetskraven i Energy Star) 
Bildåtergivningsutrustning måste uppfylla samtliga energieffektivitets- och strömhanteringskrav som fastställs i den senaste publicerade ENERGY STAR-
specifikationen [version ska specificeras vid anbudsförfarandet, och ta den förklarande anmärkningen i beaktning].   
Den ENERGY STAR-version som tillämpas vid tiden för denna publicering är 3.0. Uppdateringar kan följas på följande länk: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste tillhandahålla testrapporter som utförts enligt testmetoderna som fastställs i ENERGY STAR-versionen/versionerna som specificeras i 

http://std.iec.ch/iec62474
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anbudsförfarandet. Utrustning med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de specificerade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet. 

Förklarande anmärkning: TS1 Minsta energieffektivitet för bildåtergivningsutrustning 
För att säkerställa tillgängligheten av produkterna för anbudsförfarandet ska den nya och den föregående ENERGY STAR-versionen tillåtas i TS1 under det 
första året sedan publiceringen av en ny ENERGY STAR-version 

TS2 Dubbelsidig bildåtergivningsförmåga 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 
(Gäller för bildåtergivningsutrustning som omfattas av kravet på dubbelsidig bildåtergivningsförmåga i Energy Star.) 
Bildåtergivningsutrustning måste uppfylla de automatiska dubbelsidiga bildåtergivningskraven som fastställs i den senaste publicerade ENERGY STAR-
specifikationen [versionen specificeras vid anbudsförfarandet] och dubbelsidig utskrift måste var inställd som standard. 
Den ENERGY STAR-version som tillämpas vid tiden för denna publicering är 3.0. Uppdateringar kan följas på följande länk: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment.  
Verifiering:  
Utrustning som är registrerad i ENERGY STAR-databasen eller som har en relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de specificerade kraven kommer att 
anses uppfylla detta krav. En deklaration från tillverkaren där uppfyllandet av dessa krav bevisas godkänns också. 

Förklarande anmärkning: TS2 Dubbelsidig bildåtergivningsförmåga 
För att säkerställa tillgängligheten av produkterna för anbudsförfarandet ska den nya och den föregående ENERGY STAR-versionen tillåtas i TS2 under det 
första året sedan publiceringen av en ny ENERGY STAR-version. 

TS3 N-upp-utskrift 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 
Bildåtergivningsutrustning måste erbjuda som standardegenskap möjligheten att skriva ut två eller fler sidor i ett dokument på ett blad när produkten hanteras 
med den ursprungliga mjukvaran som tillhandahålls av tillverkaren (skrivdrivrutinerna). 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste tillhandahålla dokumentation som anger att kravet uppfylls. Produkter med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de listade 
kraven kommer att anses uppfylla kriteriet.  

TS4 Möjlighet att använda återvunnet papper 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 
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Bildåtergivningsutrustning måste kunna behandla återvunnet papper som uppfyller kvalitetskraven i EN 122812.  
Skannrar utesluts från omfattningen av detta kriterium. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste tillhandahålla ett skriftligt intyg på eller dokumentation som bevisar att återvunnet papper som uppfyller kraven i EN 12281 kan 
användas i produkten. Produkter med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de listade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet.  

TS5 Möjlighet att använda återtillverkade patroner och behållare 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier)  
Produkterna ska inte vara designade för att förhindra användningen av återtillverkade toner- och/eller bläckpatroner och behållare. Inbyggda, mjukvarubaserade 
eller andra åtgärder som förhindrar användandet av återtillverkade patroner och behåller ska inte förefinnas eller tillämpas.  
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste tillhandahålla ett skriftligt intyg på eller dokumentation som bevisar att återtillverkade patroner och behållare kan användas i produkten. 
Produkter med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de listade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet. 

TS6 Litet antal använda material 
 Antalet material som används för plastkomponenter för en likvärdig funktion 

är begränsat till ett material. Gäller för: 

─ Delar till ytterhöljen, chassi 

─ Mekaniska delar (≥ 25 g). 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste tillhandahålla en schemaritning som illustrerar gällande 
plastdelar och den typ av polymer som använts.  
Utrustning med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
specificerade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet. 

TS7 Information om användning av återvunnen plast efter konsumentledet 
 Andelen i procent av återvunnen plast efter konsumentledet, beräknat som en 

procentandel av den totala plasten (efter vikt) måste deklareras. Procenttalen 
 

2 EN 12281:Printing and business paper for dry toner imaging processes 
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måste tillhandahållas i steg om x <1 %, 1 % ≤ x <  5%, 5 % ≤ x < 10 %, 10 % 
≤ x < 15 %, 15 % ≤ x < 20 % och mer (i 5 %-intervaller). 
 
Följande delar får uteslutas från beräkningen: kretskort, kablar, kontaktdon, 
elektroniska komponenter, optiska komponenter, komponenter skyddade mot 
elektrostatiska urladdningar (ESD), komponenter mot elektromagnetiska 
störningar (EMI) och biobaserade plaster. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste tillhandahålla information som specificerar 
procentandelen återvunnen plast som använts i bildåtergivningsmodellen, 
beräknat i enlighet med EN 45557. Dokumentet kan komma att utgöras av 
tillverkarens försäkran, intyg om överensstämmelse med lämplig 
miljöskyddsordning som innefattar samma egenskaper i produktdesignen eller 
motsvarande bevismedel som anger innehållet av återvunnen plast efter 
konsumentledet. 
Utrustning med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
specificerade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet. 

TS8 (a) Tillgänglighet av reservdelar 
Reservdelarna som listas nedan måste göras tillgängliga av tillverkarna för 
minst 3 år efter inköpsdatumet.  

• Skrivarhuvuden (när de inte anses vara förbrukningsvara) 
• Laserenhet (när de inte anses vara förbrukningsvara) 

• Brännarenheter (när de inte anses vara förbrukningsvara)  
• Trumenheter (när de inte anses vara förbrukningsvara)  

Tillverkaren, importören eller behöriga ombud måste säkerställa leveransen av 
reservdelarna som anges ovan inom 15 arbetsdagar efter att begäran har 
mottagits. 
Verifiering:  

Reservdelarna som listas nedan måste göras tillgängliga av tillverkarna för 
minst 5 år efter inköpsdatumet.  

• Lagringsenheter 
• Skannrar 

• Skrivarhuvuden (när de inte anses vara förbrukningsvara) 
• Laserenhet (när de inte anses vara förbrukningsvara) 
• Brännarenheter (när de inte anses vara förbrukningsvara)  

• Trumenheter (när de inte anses vara förbrukningsvara) 
• Överföringsbälten/kit (när de inte anses vara förbrukningsvara) 
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Anbudsangivaren måste överlämna handlingar som bekräftar att reservdelar 
kommer att finnas tillgängliga för tidsspannet som listas i kriterierna. 
Utrustning med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
specificerade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet.  

• Underhållskit (när de inte anses vara förbrukningsvara) 
• Pappersinmatningskomponenter 
• Täthetssensorer 

• Ström- och styrkretskort 
• Tilläggsdelar för patroner/behållare 

• Externa nätaggregat 
• Gångjärn.  

Tillverkaren, importören eller behöriga ombud måste säkerställa leveransen av 
reservdelarna som anges ovan inom 15 arbetsdagar efter att begäran mottagits. 
Verifiering:  
Anbudsangivaren måste överlämna handlingar som bekräftar att reservdelar 
kommer att finnas tillgängliga för tidsspannet som listas i kriterierna. 
Utrustning med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
specificerade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet. 

Förklarande anmärkning: TS8 (a) Tillgänglighet av reservdelar 
Reservdelar är alla komponenter eller monteringsdelar som kan gå sönder och/eller som förväntas behöva bytas ut inom produktens livslängd. Andra delar 
med en livslängd som vanligtvis är längre än produktens förväntade livslängd anses inte vara reservdelar. 

TS8 (b) Design för demontering och reparation 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier)  
Bildåtergivningsutrustning måste vara designad för att underlätta demontering och reparation. Följande krav måste uppfyllas:  

• Delar till ytterhöljen, chassi, elektriska/elektroniska monteringsdelar och patroner/behållare är avskiljbara eller anslutna till avskiljningsdelar[1]. 

• Elektriska/elektroniska monteringsdelar och komponenter såsom batterier och kondensatorer med hög risk att innehålla delar som innefattar farliga ämnen, 
liksom lysrör som innehåller kvicksilver är lätta att hitta och ta bort. 

• Demontering av ytterhöljen, chassin och elektriska/elektroniska monteringsdelar kan utföras med klass A-, B- och C-verktyg i enlighet med EN 45554 
2020-standarden[2]. 
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• Skruvkopplingar för montering av delar till ytterhöljen, chassin och elektriska/elektroniska monteringsdelar kan skruvas åt med inte fler än tre verktyg. 

• Endast återanvändningsbara fästdon tillåts för ytterhöljet och chassit [3]. 

• Demontering av hela enheten kan genomföras av en enda person (dvs. inte mer än en knappkoppling måste skruvas loss samtidigt). 

• Delar till ytterhöljet innehåller inga elektroniska monteringsdelar. 

• Tillverkaren har utfört en testmontering med ovan angivna designegenskaper som referens, och spelat in den med fokus på svaga punkter. 

• Bruksanvisningar om hur delar byts ut måste tillhandahållas med servicemanualen. Manualen måste inkludera en sprängskiss av enheten som återger de 
delar som kan kommas åt och bytas ut, och verktygen som krävs. Servicemanualen måste vara tillgänglig online för allmänheten, kostnadsfritt. 

Verifiering:  
Anbudsgivaren måste inkludera ett intyg om överensstämmelse med ovan angivna krav, tillsammans med en reparationsmanual (fysiskt dokument eller länk till 
den plats där dokumentet finns tillgänglig) som måste inkludera en sprängskiss av produkten som återger de delar som kan kommas åt och bytas ut, verktygen 
som krävs, och hur reparationsprocessen ska utföras. 
Reparationsinformation måste överlämnas i enlighet med EN 45559-standarden (metoder för tillhandahållande av information rörande energirelaterade 
produkters materialeffektivitet). Utrustning med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de specificerade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet. 

Förklarande anmärkningar: TS8 (b) Design för demontering och reparation 
[1]: Termen ”avskiljningsdelar” avser t.ex. förbestämda brytpunkter. 
[2]: Verktygsklass A, B och C, enligt definitionerna i ”Tabell A.2. - Processklassificering efter nödvändiga verktyg”. Detta betyder att alla verktyg med 
undantag från märkesskyddade verktyg är tillåtna.  Märkesskyddade verktyg är verktyg som inte finns tillgängliga att köpa för allmänheten eller för vilka inga 
tillämpbara patent finns tillgängliga för licensiering under rättvisa, skäliga och icke-diskriminerande villkor.  
[3]: Ett ursprungligt fästsystem som kan återanvändas helt, eller alla delar i fästsystemet som inte kan återanvändas tillhandahålls med den nya delen som ska 
repareras, återanvändas eller användas i en uppgraderingsprocess. 

TS8 (c) Design för återvinning 
Bildåtergivningsutrustning måste designas för att underlätta dess återvinning 
genom följande designegenskaper: 

• Plastkomponenter som väger mer än 25 g med en plan yta på minst 
200 mm2 måste tillhandahållas med en permanent märkning av materialet i 
enlighet med ISO 11469-standarden (med ISO 1043 i beaktning) eller 
likvärdig standard. 

Bildåtergivningsutrustning måste designas för att underlätta dess återvinning 
genom följande designegenskaper: 

• Plastkomponenter som väger mer än 25 g med en plan yta på minst 
200 mm2 måste tillhandahållas med en permanent märkning av materialet i 
enlighet med ISO 11469-standarden (med ISO 1043 i beaktning) eller 
likvärdig standard. 
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• Galvaniska beläggningar på plastdelar används inte i delar till ytterhöljen 
och patroner/behållare. 

Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna skriftliga dokument som styrker att samtliga 
krav på design för återvinning har uppfyllts. Utrustning med ett relevant 
miljömärke av typ 1 som uppfyller de specificerade kraven kommer att anses 
uppfylla kriteriet. 

• Galvaniska beläggningar används inte i delar till ytterhöljen och 
patroner/behållare. 

• Förekomsten av färger och beläggningar (ej galvaniserade) i delar till 
höljen får inte ha någon betydande påverkan på tåligheten hos återvunnen 
plast som tillverkas från dessa delar vid återvinningsstadiet och när de 
testas enligt ISO 180 eller motsvarande standard.  

Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna skriftliga dokument som styrker att samtliga 
krav på design för återvinning har uppfyllts.  
Rapporten avseende utförandet av ett giltigt mekaniskt/fysiskt test i enlighet 
med ISO 180 eller motsvarande standard ska tillhandahållas för kravet 
avseende färger. Alternativt kommer testrapporter från tredjepart som erhållits 
från plaståtervinnare, hartstillverkare eller oberoende pilottester att godkännas.  
Utrustning med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
specificerade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet. 

Förklarande anmärkningar: TS8 (b) Design för demontering och 
reparation 
För detta kriterium definieras betydande påverkan som en minskning på 
>25 % i Izod slagseghet av ett återvunnet harts, mätt enligt ISO 180-
standarden. 

TS9 Ämnesutsläpp 
Bildåtergivningsutrustning (testad med OEM-patronen) måste uppfylla 
följande krav på ämnesutsläpphalter vid mätning enligt testproceduren som 
anges i Blue Angel-specifikationen RAL-UZ 205: 
 

Tillåtna testvärden för utsläppshalter fastställda enligt 
bilagan S-M[1] för elektrofotografiska maskiner. 

(Alla värden i mg/h)  Svartvit Färgutskrift  

Bildåtergivningsutrustning (testad med OEM-patronen) måste uppfylla 
följande krav på ämnesutsläpphalter vid mätning enligt testproceduren som 
anges i Blue Angel-specifikationen RAL-UZ 205: 
 

Tillåtna testvärden för utsläppshalter fastställda enligt bilagan S-
M[1] för elektrofotografiska maskiner. 

 (Alla värden i mg/h, förutom Svartvit Färgutskrift  
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utskrift  

Övergångsfas 
före drift  TVOC[2]  

1 (Stationära 
enheter)  
2 
(Golvmonterade 
enheter, 
enhetsvolym på 
> 250 l)  

1 (Stationära 
enheter) 2 
(Golvmonterade 
enheter, 
enhetsvolym på 
> 250 l)  

Utskriftsfas 
(= 
övergångsfas 
före utskrift 
+ 
utskriftsfas)   

TVOC[2]  10,0 18,0 

Bensen  < 0,05 < 0,05 

Styren  1,0 1,8 

Ozon  1,5 3,0 

Damm  4,0 4,0 

 
Storformatsskrivare (eng. LFP), bildåtergivningsprodukter och skannrar för 
yrkesmässigt bruk omfattas inte av tillämpningsområdet 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste tillhandahålla testresultat som anger utsläppshalter 
under utskriftsfasen för var och en av de nämnda ämnena, tillsammans med 
detaljer om den testprocedur som använts för att mäta utsläppshalterna. 
Testrapporter för enheter med identisk konstruktion godkänns. Definitionen av 
”identisk konstruktion” är densamma som den som anges i Blue Angel RAL-
UZ 205-specifikationens bilaga B-M till de grundläggande 
tilldelningskriterierna. 
Utrustning med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
specificerade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet.  

partikelutsläpp)  utskrift  

Övergångsfas 
före drift  TVOC[2]  

1 (Stationära 
enheter) 2 
(Golvmonterade 
enheter, 
enhetsvolym på 
> 250 l)  

1 (Stationära 
enheter) 2 
(Golvmonterade 
enheter, 
enhetsvolym på 
> 250 l)  

Utskriftsfas (= 
övergångsfas 
före utskrift + 
utskriftsfas)  

TVOC[2] 10,0 18,0 

Bensen  < 0,05 < 0,05 

Styren  1,0 1,8 

Ej identifierade 
enstaka VOC-
ämnen  0,9 0,9 

Ozon  1,5 3,0 

Damm  4,0 4,0 

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

    
Tillåtna testvärden för utsläppshalter fastställda enligt bilagan S-
M[1] för bläckstrålemaskiner. 

 (Alla värden i mg/h)  
Svartvit 
utskrift  Färgutskrift  

Övergångsfas 
före drift  TVOC[2]  

1 (Stationära 
enheter) 2 
(Golvmonterade 
enheter, 
enhetsvolym på 
> 250 l)  

1 (Stationära 
enheter) 2 
(Golvmonterade 
enheter, 
enhetsvolym på 
> 250 l)  
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Utskriftsfas (= 
övergångsfas 
före utskrift + 
utskriftsfas) 
 
 

TVOC[2] 10 18 

Bensen < 0,05 < 0,05 

Styren 1 1,8 

Ej identifierade 
enstaka VOC-
ämnen 0,9 0,9 

 
Storformatsskrivare (eng. LFP), bildåtergivningsprodukter och skannrar för 
yrkesmässigt bruk omfattas inte av tillämpningsområdet. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste tillhandahålla testresultat som anger utsläppshalter 
under utskriftsfasen för var och en av de ämnen som nämns tillsammans med 
detaljer om den testprocedur som använts för att mäta utsläppshalterna. 
Testrapporter för produkter med identisk konstruktion godkänns. Definitionen 
av ”identisk konstruktion” är densamma som den som anges i Blue Angel 
RAL-UZ 205-specifikationens bilaga B-M till de grundläggande 
tilldelningskriterierna.  
Utrustning med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
specificerade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet. 

Förklarande anmärkningar: TS9 Ämnesutsläpp 
[1]Bilaga S-M till Blue Angel-specifikationen RAL-UZ 205 [Januari 2017-upplagan (”Printers and Multifunction Devices”)] 
[2] Listan på flyktiga organiska föreningar som måste iakttas vid mätningen av utsläpp från utrustning med en utskriftsfunktion måste fastställas i enlighet med 
det som listas i Blue Angel-specifikationen RAL-UZ 205 (Januari 2017-upplagan) - (Bilagan S-M, stycke 4.5 VOCs) 

TS10 Buller 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 
Den A-vägda ljudtrycksnivån A måste fastställas i enlighet med ISO 7779. Enheter med färgutskriftsförmåga måste testas i både svartvitt utskriftsläge (A,M) 
och färgutskriftsläge (A,F). 
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• Bullermätningar måste utföras utan tillvalbara kringanordningar. 
• Papper i A4-storlek med en ytvikt på mellan 60 g/m² och 80 g/m² måste användas för testförfarandena. 
• Det fyrsidiga Adobe Reader dokumentet från Office Test Suite-programvaran ska användas som testmönster i enlighet med B.1 i ISO/IEC 24734. 
• Endast ensidig utskrift måste mätas. 
• Bullermätningen ska endast utföras under upprepade driftcykler för utskrift. Mätningens tidsintervall ska innefatta minst tre hela utskrifter av det 

fyrsidiga testmönstret (12 sidor). Intervallet måste börja efter utskriftförberedelserna. 
Minst tre enheter av en modell måste testas. Den angivna A-vägda ljudtrycksnivån Ad måste fastställas i enlighet med procedurerna i ISO 9296:1988. Den 
måste anges i decibel (dB) med en decimal. Om bullermätningen kan genomföras med en enhet får endast följande formel användas som substitut för att 
fastställa den angivna A-vägda ljudtrycksnivån Ad. 
Ad = A1 + 3,0 dB 
(A1 = A-vägd ljudtrycksnivå för en enda enhet, i dB med en decimal) 
Den angivna A-vägda ljudtrycksnivån (eller nivåerna) av (både) det svartvita utskriftsläget Ad,mo (och helfärgsläget A,co, i förekommande fall) får inte 
överskrida gränsvärdet. Gränsvärdet A,lim måste fastställas beroende på sidutskriftshastigheten för (både) det svartvita utskriftsläget sM och färgutskriftsläget 
sF, i förekommande fall, ges en decimal och i enlighet med följande formel: 
LWA,lim = 47 + 15 * lg ( SM/F + 10) dB 
Värdena på den angivna A-vägda ljudtrycksnivån Ad i dB med en decimal och sidutskriftshastighet / i ipm måste anges i informationsdatabladet, under 
rubriken ”miljö- och hälsorelaterade anmärkningar”. För enheter med färgutskriftsförmåga måste de angivna A-vägda ljudtrycksnivåerna Ad,M och Ad,F med 
de motsvarande sidutskriftshastigheterna M och F, både för svartvitt utskriftsläge och färgutskriftsläge anges. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokument, såsom en testrapport, som identifierar bullernivåerna under utskriftsfasen, utmätta i enlighet med föreskrifterna i 
ECMA-74, i kombination med ECMA-109. Testlabbet måste vara godkänt i enlighet med både ISO/IEC 17025 och ISO 7779 för akustiska bullermätningar 
eller motsvarande. Dokumentet ska även identifiera om den A-vägda ljudtrycksnivån har uppfyllts.    
Utrustning med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de specificerade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet. 

TS11 Mycket skadliga ämnen 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 
Inga ämnen i REACH-kandidatlistan får läggas till i plasterna för ytterhöljen och delar till ytterhöljen. 
Dessa krav gäller även för återvunna material. 
Uppfyllelse av kraven ska säkerställas för den senaste versionen av listan över mycket skadliga ämnen, tillgänglig ett år innan produktens tillverkningsdatum. 
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Verifiering:  
Anbudsgivaren måste inkludera ett intyg om överensstämmelse med kriteriet. 
Utrustning med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de specificerade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet. 

TS12 Innehåll av farliga ämnen 
 • Halogenerade polymerer och halogenerade organiska föreningar för deras 

användning som flamskyddsmedel är inte tillåtna. 
Följande är undantagna från detta krav: 

- Fluorerade organiska tillsatser (som t.ex. antidroppmedel) som används för 
att förbättra plasters fysiska egenskaper, givet att de inte överskrider 0,5 % 
w/w. 

- Fluorerade polymerer som t.ex. PTFE. 
- Plastdelar med en massa på 25 gram eller mindre. Dessa får dock inte 

innehålla PBB (polybromerade bifenyler), PBDE (polybromerade 
difenyletrar) eller klorparaffiner. (Detta undantag gäller inte för 
kontrollpanelstangenter.) 

- Särskilda plastdelar placerade nära värme- och brännarelement. Dessa 
delar får dock inte innehålla PBB, PBDE eller klorparaffiner. 

• Inga ämnen får avsiktligt tillsättas som beståndsdelar av plaster som 
uppfyller minst ett av villkoren som ställs upp i följande tabell: 

Villkor för uteslutning av ämnen från material i ytterhöljen och delar till 
ytterhöljen. 

Faroklass  Farokategori  CLP-
förordningen 
(EG) nr 
1272/2008  

Cancerogenitet  Carc. 1A, 
1B  

H350 Kan 
orsaka 
cancer   
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Cancerogenitet  Carc. 1A, 
1B  

H350i Kan 
orsaka 
cancer vid 
inandning  

Mutagenitet i 
könsceller  

Muta. 1A, 
1B  

H340 Kan 
orsaka 
genetiska 
defekter  

Reproduktionstoxicitet  Repr. 1A, 
1B  

H360 Kan 
skada 
fertiliteten 
eller det 
ofödda 
barnet 

 
Dessa krav gäller även för återvunna material. 

• Underlagsmaterialet för tryckta kretskort får inte innehålla PBB 
(polybromerade bifenyler), PBDE (polybromerade difenyletrar) eller 
klorparaffiner. 

Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna skriftliga dokument som styrker att kravet 
har uppfyllts. Utrustning med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller 
de specificerade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet. 
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TS13 Kontroll av firmwareuppdateringar 
 Inga firmwareuppdateringar får hindra användningen av 

återanvända/återtillverkade förbrukningsvaror.  
Bildåtergivningsutrustningen måste inkludera funktionalitet som gör det 
möjligt att återställa firmwareuppdateringar till tidigare installerade versioner. 
Denna funktionalitet kan erbjudas genom en nätansluten dator eller inom 
själva bildåtergivningsutrustningen. Instruktioner som beskriver hur 
firmwareuppdateringar kan återställas till tidigare versioner måste 
tillhandahållas i den tekniska dokumentationen. Om den föregående 
firmwareversionen erbjuds till allmänheten på internet från datumet då det 
först ges ut, och användare ges tydliga instruktioner om var denna kan hittas, 
kan målen för detta krav anses vara uppfyllda. 
Om detta inte är fallet, ifall en mjukvaruuppdatering hindrar användningen av 
återanvända/återtillverkade förbrukningsvaror, måste anbudsgivaren förbinda 
sig till att erbjuda en lösning som tillåter den fortsatta användningen av 
återanvända/återtillverkade förbrukningsvaror. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna skriftliga dokument som påvisar att kravet 
har uppfyllts. Dokumentet kan utgöras av tillverkarens försäkran om 
överensstämmelse eller motsvarande alternativa dokument som innefattar den 
nödvändiga informationen. 

TS14 Garanti  TS14 Garanti och serviceavtal 

(Detta kriterium är inte relevant för avtal som innefattar underhåll) 
Anbudsgivaren måste ge minst två års kostnadsfri garanti, gällande från 
produktleveransen. Denna garanti måste täcka reparation och utbyte av 
produkten. 
Garantin måste säkerställa att produkterna överensstämmer med 
avtalsspecifikationerna, utan några ytterligare kostnader.  
Garantin får inte ogiltigförklaras på grundval av att återanvända/återtillverkade 
förbrukningsvaror använts i bildåtergivningsutrustningen, med undantag från 

(Detta kriterium är inte relevant för avtal som innefattar underhåll) 
Anbudsgivaren måste ge minst tre års kostnadsfri garanti, gällande från 
produktleveransen. Denna garanti måste täcka reparation och utbyte av 
produkten, och innefattar ett serviceavtal med tillval för upphämtning och 
returnering, eller reparation på plats. Garantin måste säkerställa att 
produkterna överensstämmer med avtalsspecifikationerna, utan några 
ytterligare kostnader.  
Garantin får inte ogiltigförklaras på grundval av att återanvända/återtillverkade 
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fall då det bevisats att något funktionsfel eller skada var direkt orsakad av 
användningen av en återanvänd/återtillverkad förbrukningsvara. 
 Verifiering:  
En kopia av garanti och serviceavtalet måste överlämnas av anbudsgivaren. En 
försäkran om att de täcker varornas överensstämmelse med 
avtalsspecifikationerna måste överlämnas. 

förbrukningsvaror använts i bildåtergivningsutrustningen, med undantag från 
fall då det bevisats att något funktionsfel eller skada var direkt orsakad av 
användningen av en återanvänd/återtillverkad förbrukningsvara. 
Verifiering:  
En kopia av garanti och serviceavtalet måste överlämnas av anbudsgivaren. En 
försäkran om att de täcker varornas överensstämmelse med 
avtalsspecifikationerna måste överlämnas. 

TS15 (a) Tillhandahållande av kopierings- och grafikpapper som uppfyller EU:s kriterier för miljöanpassad upphandling 
(när tillhandahållande av kopierings- och grafikpapper innefattas i 
serviceavtalet för tillhandahållande av bildåtergivningsutrustning) 
Kopierings- och grafikpapper som erbjuds av anbudsgivaren som en del i 
leveransen av bildåtergivningsutrustningen måste uppfylla de tekniska 
kärnspecifikationerna i EU:s kriterier för miljöanpassad upphandling av 
kopierings- och grafikpapper3. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokument som styrker att produkterna som 
ska levereras uppfyller kriterierna som anges ovan. 

(när tillhandahållande av kopierings- och grafikpapper innefattas i 
serviceavtalet för tillhandahållande av bildåtergivningsutrustning) 
 Kopierings- och grafikpapper som erbjuds av anbudsgivaren som en del i 
leveransen av bildåtergivningsutrustningen måste uppfylla de omfattande 
tekniska specifikationerna i EU:s kriterier för miljöanpassad upphandling av 
kopierings- och grafikpapper3. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokument som styrker att produkterna som 
ska levereras uppfyller kriterierna som anges ovan. 

 
3 Tillgänglig på: 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) Tillhandahållande av patroner som uppfyller EU:s kriterier för miljöanpassad upphandling 
(när förbrukningsvaror för bildåtergivningsutrustning innefattas i 
serviceavtalet för tillhandahållande av bildåtergivningsutrustning) 
Förbrukningsvaror som erbjuds av anbudsgivaren som en del av 
tillhandahållandet av bildåtergivningsutrustning måste uppfylla de tekniska 
kärnspecifikationerna i kriterieområde 2 i EU:s kriterier för miljöanpassad 
upphandling av förbrukningsvaror för bildåtergivningsutrustning. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokument som styrker att produkterna som 
ska levereras uppfyller kriterierna som anges ovan. 

(när förbrukningsvaror för bildåtergivningsutrustning innefattas i 
serviceavtalet för tillhandahållande av bildåtergivningsutrustning) 
Förbrukningsvaror som erbjuds av anbudsgivaren som en del av 
tillhandahållandet av bildåtergivningsutrustning måste uppfylla de tekniska 
kärnspecifikationerna i kriterieområde 2 i EU:s kriterier för miljöanpassad 
upphandling av förbrukningsvaror för bildåtergivningsutrustning. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokument som styrker att produkterna som 
ska levereras uppfyller kriterierna som anges ovan. 

 

5.4 Tilldelningskriterier 
 

Kärnkriterier Omfattande kriterier 

AC1 Förbättring av bildåtergivningsutrustningens energieffektivitet utöver TS1 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 
(Gäller för bildåtergivningsutrustning som omfattas av energieffektivitetskraven i Energy Star) 
Poäng kommer att tilldelas om bildåtergivningsutrustningen är mer energieffektiv än TEC_MAX-värdet som fastställs i ENERGY STAR TEC-strategin. 
Poängen måste beräknas genom att jämföra med den typiska maximala elkonsumtionen (TEC_MAX) som tillåts enligt ENERGY STAR-versionen(erna) som 
specificeras i TS1. 
Högst x poäng [ska specificeras] får tilldelas. Poäng måste tilldelas proportionsenligt med förbättringen i energieffektivitet jämfört med TEC_MAX-värdet: 
- mer än 80 % under: x poäng 
- 60–79 % under: 0,8x poäng 
- 40–59% under: 0,6x poäng 
- 20–39% under: 0,4x poäng 
- 10–19% under: 0,2x poäng 
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Verifiering:  
Anbudsgivaren måste tillhandahålla testrapporter som utförts enligt testmetoderna som fastställs i ENERGY STAR-versionen/versionerna som specificeras i 
TS1. Anbudsgivaren måste ange de uppmätta TEC-värdet och TEC_MAX-värdet för varje produkt som gäller och ange en beräkning av förbättringen i 
energieffektivitet. Dessa måste lämnas in när avtalet tilldelas eller på begäran innan dess.   

AC2 Långa garantier 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 
Alternativ 1:  AC 2 (a) Längre garantier  
Poäng kommer att tilldelas för varje ytterligare garantiår som erbjuds utöver minimikravet i den tekniska specifikationen. Högst x poäng [ska specificeras] får 
tilldelas.  
- + 4 år eller mer: x poäng 
- + 3 år: 0,75x poäng 
- +2 år: 0,5x poäng 
- +1 år: 0,25x poäng 
Verifiering: 
En kopia av garantin måste överlämnas av anbudsgivaren.  

Alternativ 2: AC2 (b) Den längsta garantin  
Poäng kommer att tilldelas den anbudsgivare som erbjuder den längsta garantin av alla anbudsgivarna. Högst x poäng [ska specificeras] får tilldelas. 
Verifiering: 
En kopia av garantin måste överlämnas av anbudsgivaren.  

AC3 Uttjänta produkter 
AC3 System för återtagande av bildåtergivningsutrustning  
(Detta kriterium bör användas tillsammans med avtalsprestandaklausulen 
CPC2) 
Poäng måste tilldelas till en anbudsgivare som erbjuder ett system för 
återtagande av använd bildåtergivningsutrustning utan extra kostnad för den 
upphandlande myndigheten, i syfte att denna utrustning eller dess delar 

AC3 Hantering av uttjänt bildåtergivningsutrustning 
(Detta kriterium bör användas tillsammans med avtalsprestandaklausulen 
CPC2) 
Poäng måste tilldelas till en anbudsgivare som tillhandahåller en 
återanvändnings- och återvinningstjänst för hela produkten och/eller 
säkerställer selektiv behandling av komponenter i enlighet med Bilaga VII i 



 

34 

återanvänds, eller för återvinning av material, med företräde för 
återanvändning.  
Anbudsgivaren kan uppfylla dessa skyldigheter själva eller genom en lämplig 
tredjepartsorganisation. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokument som försäkrar att ett kostnadsfritt 
system för återtagande kommer att tillhandahållas. Utrustning med ett relevant 
miljömärke av typ 1 som uppfyller de specificerade kraven kommer att anses 
uppfylla kriteriet. 

WEEE-direktivet för utrustning som har nått slutet av dess livslängd.   
Tjänsten måste omfatta följande aktiviteter: 
- insamling, 
- konfidentiell hantering och säker radering av data (såvida det inte utförs 
internt),  
- funktionstestning, service, reparation och uppgradering för att förbereda 
produkter för återanvändning [1],  
-  återsaluföring av produkter för återanvändning, 
- demontering för återanvändning, återvinning och/eller bortskaffande av 
komponenter. 
När de tillhandahåller tjänsten måste de rapportera om hur stor andel av 
utrustningen som är förberedd eller omarbetad för återanvändning och hur stor 
andel som är förberedd för återvinning.  
Förberedelser för återanvändning, återvinning och bortskaffande måste utföras 
i fullständig överensstämmelse med kraven i Artikel 8 och Bilagorna VII [2] 
och VIII i det (omarbetade) WEEE-direktivet 2012/19/EU och med hänvisning 
till listan med komponenter som kräver särskild hantering [se medföljande 
förklarande anmärkning]. 
Anbudsgivaren kan uppfylla dessa skyldigheter själva eller genom en lämplig 
tredjepartsorganisation. 
Om tillhandahålls utanför EU, där WEEE-direktivet inte gäller, ska 
behandlingen av komponentavfall genomföras i villkor som motsvarar kraven 
i detta direktiv [3].  
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste lämna information om arbetet med insamling, 
datasäkerhet, förberedelse och återsaluföring för återanvändning samt 
återvinning/bortskaffande. Denna måste innefatta, under kontraktets 
giltighetstid, giltigt efterlevnadsbevis för de WEEE-hanteringsanläggningar 
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som ska användas (i förekommande fall). 
Utrustning med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
specificerade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet. 
Följande efterlevnadssystem anses i skrivande stund uppfylla dessa krav: 
WEEELABEX:2011 krav på "Behandling av WEEE", ”Ansvarig återvinning” 
(R2: 2013)-standard för återvinning av elektronik; e-Stewards standard 2.0 för 
ansvarsfull återvinning och återanvändning av elektronisk utrustning; 
Australisk/Nya Zeeländsk standard AS/NZS 5377:2013 om "Insamling, 
förvaring, transport och hantering av uttjänt elektrisk och elektronisk 
utrustning" 

 Förklarande anmärkning: AC3 Hantering av uttjänt 
bildåtergivningsutrustning 
[1] Vissa medlemsstater har utvecklat standarder och/eller system som 
offentliga myndigheter kan vilja hänvisa till för att ge mer detaljerad 
information om hur utrustning ska göras lämplig för återanvändning och 
återförsäljning.   
[2] Komponenter som kräver särskild hantering i enlighet med Bilaga VII i 
WEEE-direktivet: 

• Komponenter som innehåller kvicksilver 
• Batterier 
• Tryckta kretskort större än 10 cm2 
• Bromerade flamskyddsmedel som innehåller plast 
• Klorfluorkarboner (CFC), klorfluorkolväten (HCFC) eller fluorkolväten 

(HFC), kolväten (HC) 
• Externa elkablar 
• Kondensatorer som innehåller polyklorerade bifenyler (PCB) 
• Komponenter som innehåller eldfasta keramiska fibrer 
• Elektrolytkondensatorer som innehåller skadliga ämnen 
• Utrustning som innehåller gaser som tappar ozon eller som har potential 

för global uppvärmning (GWP) över 15 
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• Ozonnedbrytande gaser måste behandlas i enlighet med Förordning (EG) 
nr 1005/2009. 

 
[3] När detta arbetsdokument från Kommissionens avdelningar skrivs planerar 
Kommissionen att anta en delegerad akt för att fastställa kriterier för 
utvärdering av motsvarande villkor. 

 
AC4 Tillhandahållande av återtillverkade patroner/behållare 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 
(när tillhandahållande av kopierings- och grafikpapper innefattas i serviceavtalet för tillhandahållande av bildåtergivningsutrustning) 
Poäng måste tilldelas proportionerligt med åtagandet av den högsta procentsatsen (andelen) av återtillverkade patroner/behållare som uppfyller de tekniska 
kärnspecifikationerna i kriterieområde 2 i EU:s kriterier för miljöanpassad upphandling av förbrukningsvaror till bildåtergivningsutrustning. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokument som styrker att produkterna som ska levereras uppfyller kriterierna som anges ovan. 

 
5.5 Avtalsprestandaklausuler  
 

Kärnkriterier Omfattande kriterier 

CPC2 Rapportering om återanvändnings-/återvinningsförfaranden av bildåtergivningsutrustning   
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 
Detta kriterium bör användas i samband med tilldelningskriterium 3. 
Uppdragstagaren måste överlämna register avseende sluthanteringen av använd bildåtergivningsutrustning. 
Specifikt måste följande anges i registreringen: 
- antal maskiner som återtagits från den upphandlande myndigheten, 
- antal maskiner/delar, i förekommande fall, som kanaliserats för återanvändning, 
- antal maskiner/delar, i förekommande fall, som kanaliserats för återvinning.  
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CPC3 Rapportering om tillhandahållna förbrukningsvaror 
(när tillhandahållande av patroner eller kopierings- och grafikpapper 
innefattas i serviceavtalet för tillhandahållande av bildåtergivningsutrustning) 
Uppdragstagaren måste överlämna register på tillhandahållandet av 
förbrukningsvaror som specificeras i TS Tillhandahållande av 
förbrukningsvaror, i förekommande fall, för: 
- kopierings- och grafikpapper som uppfyller EU:s kriterier för miljöanpassad 
upphandling [TS15 (a)], 
- förbrukningsvaror som uppfyller EU:s kriterier för miljöanpassad 
upphandling [TS15 (b)], 
- återtillverkade patroner och behållare (AC5). 

(när tillhandahållande av patroner eller kopierings- och grafikpapper 
innefattas i serviceavtalet för tillhandahållande av bildåtergivningsutrustning) 
Uppdragstagaren måste överlämna register på tillhandahållandet av 
förbrukningsvaror som specificeras i TS Tillhandahållande av 
förbrukningsvaror, i förekommande fall, för: 
- kopierings- och grafikpapper som uppfyller EU:s kriterier för miljöanpassad 
upphandling [TS15 (a)], 
- förbrukningsvaror som uppfyller EU:s kriterier för miljöanpassad 
upphandling [TS15 (b)], 
- återtillverkade patroner och behållare (AC5), 
- antal sidor utskrivna med återtillverkade patroner/behållare som uppfyller 
kriterieområde 2 i EU:s kriterier för miljöanpassad upphandling 
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6 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING AV FÖRBRUKNINGSVAROR (PATRONER 
OCH BEHÅLLARE) 

 
6.1 Ämnesområde 
Ämnesområde 

Inköp av förbrukningsvaror (patroner och behållare) med låg miljöpåverkan under hela deras livscykel 
 

6.2 Tekniska specifikationer 
 

Kärnkriterier Omfattande kriterier 

TS16 Patroners/behållares sidutbytesuppgift 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 
Den förväntade sidutbytesuppgiften måste anges för samtliga patroner/behållare som kommer att tillhandahållas för användning med relevant 
bildåtergivningsutrustning.  
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokument som anger sidutbytesuppgifter och relaterade testprocedurer som använts för att få fram dessa 
värden. Uppmätning av sidutbytesuppgiften för förbrukningsvaror avseende bläckpatroner och toners ska genomföras i enlighet med den senaste 
versionen av följande standarder: 

─ ISO/IEC 24711,  
─ ISO/IEC 19752,  
─ ISO/IEC 19798,  
─ DIN 33870-1,  
─ DIN 33870-2.  
eller genom andra tillförlitliga, rättvisande och reproducerbara metoder som bygger på allmänt vedertagna bästa senaste teknik.  
Dokumentet kan utgöras av tillverkarens försäkran om överensstämmelse eller motsvarande alternativa dokument som innefattar den nödvändiga 
informationen. Utrustning med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de specificerade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet. 



 

39 

Förklarande anmärkning: TS16 Patroners/behållares sidutbytesuppgift 
Sidutbytesuppgift:  Antal uppmätta bilder som kan produceras av patronen/behållaren. 

TS17 Resurseffektivitet i masshanteringen av förbrukningsvaror 
 Resurseffektiviteten i masshanteringen av förbrukningsvarorna 

[uppmätta antal bilder som kan produceras av en förbrukningsvara per 
gram förbrukningsvaror], beräknad i enlighet med ekvation (1) får inte 
vara lägre än tröskelvärdet som anges i tabellen nedan:  
 

Typ av 
förbrukningsvara 

Minsta resurseffektivitet i 
masshanteringen av 
förbrukningsvaror 

Tonerpatron eller 
behållare och 
trumma 

(2 × [10 × tanh (0,1+0,0003 × 
(CMassa-10))-0,5]+1) 

Bläckpatron eller 
behållare 

(2 × [15 × tanh (0,2+0,0004 × 
(CMassa-8))-1]+2) 

Tanh = hyperbolisk tangent 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒 =
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑌𝑌𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑌𝑌
𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

 (1) 

Där:  

• Sidutbytesuppgiften är det uppmätta antalet bilder som kan 
produceras av förbrukningsvaran. 

• Förbrukningsbar massa (CMass) är massan (g) för varje patron 
eller behållare (plus trumenhet, i förekommande fall), enligt 
uppmätning i deras förväntade installationsskick (dvs helt fylld 
med bläck eller toner).  

Verifiering:  
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Anbudsgivaren måste överlämna resultatet för beräkningen av 
resurseffektiviteten i masshanteringen av förbrukningsvarorna 
tillsammans med dokument där alla sidutbytesuppgifterna anges i 
samband med testprocedurerna som används för att få fram dessa 
värden, och massan på samtliga patroner, behållare och trumenheter 
som konstruerats för att användas i varje utrustningsmodell. 
Dokumentet kan utgöras av tillverkarens försäkran om 
överensstämmelse eller motsvarande alternativa dokument som 
innefattar den nödvändiga informationen. 

TS18 Förbrukningsvarornas innehåll av farliga ämnen  
 Färgämnen såsom toner, bläck, fast bläck och liknande får inte 

innehålla avsiktligen tillsatta ämnen som uppfyller villkoren som ställs 
upp i tabellen nedan.  

Faroklass  Farokategori  CLP-förordningen 
(EG) nr 1272/2008  

Cancerogenitet Carc. 1A, 1B H350 Kan orsaka 
cancer 

Cancerogenitet Carc. 1A, 1B 
H350i Kan orsaka 
cancer vid 
inandning 

Cancerogenitet Carc. 2 
H351 Misstänks 
kunna orsaka 
cancer 

Mutagenitet i 
könsceller Muta. 1A, 1B H340 Kan orsaka 

genetiska defekter 

Mutagenitet i 
könsceller Muta. 2 

H341 Misstänks 
kunna orsaka 
genetiska defekter 
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Reproduktionstoxicitet Repr. 1A, 1B 
H360 Kan skada 
fertiliteten eller det 
ofödda barnet 

Reproduktionstoxicitet Repr. 2 

H361 Misstänks 
kunna skada 
fertiliteten eller det 
ofödda barnet 

 
Utöver detta får färgämnen inte innehålla avsiktligen tillsatta ämnen 
som kräver märkning av blandningen med H-meningarna i enlighet 
med Bilaga 1 i CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 eller som 
uppfyller kriterierna i den relaterade klassificeringen. 
 

Specifik 
organtoxicitet 
(enstaka 
exponering) 

STOT SE 1 H370 Orsakar 
organskador 

Specifik 
organtoxicitet 
(enstaka 
exponering) 

STOT SE 2 H371 Kan orsaka 
organskador 

Specifik 
organtoxicitet 
(upprepad 
exponering) 

STOT RE 1 

H372 Orsakar 
organskador genom lång 
eller upprepad 
exponering 

Specifik 
organtoxicitet 
(upprepad 

STOT SE 2 
H373 Kan orsaka 
organskador genom lång 
eller upprepad 
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exponering) exponering 

 
Förbrukningsvaror måste också uppfylla följande krav för farliga 
material:  

• Inte innehålla några ytterligare ämnen i REACH-kandidatlistan med 
en koncentration som överskrider 0,1 % (efter vikt) 

• Toners och bläck får inte innehålla några avsiktligen tillsatta 
kvicksilver-, kadmium-, bly-, nickel- eller krom-(VI)-föreningar. 
Komplexa nickelföreningar med hög molekylvikt som används som 
färgämnen undantas. 

• Toner och bläck får inte innehålla azofärgämnen (färgämnen eller 
pigment) som kan avge cancerframkallande aromatiska aminer som 
listas i Annex XVII till Bilaga 8 till förordning (EG) nr 1907/2006 
(REACH-förordning). 

• Inga biocider får läggas till i toner eller bläck förutom om en 
dokumentation om det verksamma ämnet, så som den definieras i 
förordningen om biocidprodukter [BPR, Förordning (EU) 528/2012) 
avseende konserveringsmedel för produkter under lagring 
(produkttyp 6), har lämnats in. Ämnen får inte användas där de har 
nekats från inkludering i listan över godkända ämnen för produkttyp 
6. 

• Ljusledarvalsar får inte innehålla avsiktligen tillsatt selen, bly, 
kvicksilver eller kadmium (eller några av deras föreningar). 

Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokument såsom säkerhetsdatablad, 
som styrker att kravet har uppfyllts för produkten eller produkterna 
som erbjuds. Dokumentet ska tydligt bevisa att varje aspekt av kriteriet 
har uppfyllts. Bevis om överensstämmelse kan utgöras av testrapporter 
från tredjeparter eller tillverkarens egna tester bevisandes avsaknaden 
av uteslutna ämnen så som listas i kriteriet.   
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Utrustning med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
specificerade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet. 

TS19 Design för återanvändning/återtillverkning 
Patroner eller behållare får inte vara designade för att begränsa 
möjligheten för återanvändning eller återtillverkning. Exempel på 
egenskaper som anses begränsa möjligheten att återtillverka, eller 
främja icke-återanvändning, inkluderar, men är inte begränsade till: 

• Anmärkningar på patronen eller behållaren, eller förpackningen, som 
lyder, eller antyder, att produkten inte är designad för att 
återtillverkas. 

Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokument som uttryckligen anger att 
patronerna och behållarna inte är designade för att begränsa 
möjligheten för återanvändning/återtillverkning.  
Utrustning med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
specificerade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet. 

Patroner eller behållare får inte vara designade för att begränsa 
möjligheten för återanvändning eller återtillverkning. Exempel på 
egenskaper som anses begränsa möjligheten att återtillverka, eller 
främja icke-återanvändning, inkluderar, men är inte begränsade till: 

• Patroner eller behållare som omfattas av patent eller licensavtal som 
inkluderar formuleringar som söker begränsa återtillverkning. 

• Anmärkningar på patronen eller behållaren, eller förpackningen, som 
lyder, eller antyder, att produkten inte är designad för att 
återtillverkas. 

Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokument som uttryckligen anger att 
patronerna och behållarna inte är designade för att begränsa 
möjligheten för återanvändning/återtillverkning, och ange hur 
överensstämmelsen med båda exemplen uppnås.  
Utrustning med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
specificerade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet. 

TS20 Förbrukningsvarans kvalitet 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 
Alla patroner eller behållare måste uppfylla samtliga krav i åtminstone en allmänt och brett vedertagen kvalitetsstandard för patroner/behållare.  
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokument som styrker att patronerna och behållarna uppfyller kraven i åtminstone en allmänt och brett 
vedertagen kvalitetsstandard, såsom DIN 33870-1-serien, DIN 33870-2-serien, DIN 33871-1-serien eller motsvarande för återtillverkade 
patroner och behållare, och DIN 33871-2-serien eller motsvarande för nya patroner och behållare. Utrustning med ett relevant miljömärke av typ 
1 som uppfyller de specificerade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet. 
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TS21 System för återtagande av patroner och behållare, och WEEE-registrering 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 
Detta kriterium bör användas tillsammans med avtalsprestandaklausulen CPC4. 
Ett system för återtagande av förbrukade patroner och behållare måste tillhandahållas kostnadsfritt till den upphandlande myndigheten, med 
syftet att kanalisera de eller deras beståndsdelar för återanvändning eller materialåtervinning.  
Anbudsgivaren måste tillhandahålla behållare till den upphandlande myndigheten som är lämpliga för ansamlingen av förbrukade patroner och 
behållare. 
Anbudsgivaren kan uppfylla dessa skyldigheter själva eller genom en lämplig tredjepartsorganisation. 
Utöver detta måste intyg på patrontillverkarens WEEE-registrering i enlighet med WEEE-direktivet överlämnas (i förekommande fall). 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna en försäkran om att ett kostnadsfritt system för återtagande kommer att tillhandahållas för patroner och 
behållare. Patroner och behållare med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de specificerade kraven kommer att anses uppfylla 
kriteriet. Utöver detta, för patroner som omfattas av WEEE-direktivet, måste anbudsgivaren överlämna intyg på att patrontillverkaren är 
registrerad (dvs. WEEE-registreringsnummer, eller ett WEEE-registreringscertifikat, eller något annat dokument som intygar att tillverkaren är 
registrerad vid det tillfället).  

Förklarande anmärkning: TS21 System för återtagande av patroner och behållare, och WEEE-registrering 
Skrivarpatroner som innehåller elektriska/elektroniska delar och är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera 
ordentligt överensstämmer med EEE-definitionen och omfattas därmed av WEEE-direktivet. 

 
6.3 Tilldelningskriterier 
 

Kärnkriterier Omfattande kriterier 

AC5 Elektrofotografiska förbrukningsvarornas resurseffektiva masshantering 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 
Poäng måste tilldelas för elektrofotografiska förbrukningsvaror (patroner, behållare och trumenheter) som minimerar materialförbrukningen per 
sidutbytesuppgift. Högst x poäng [ska specificeras] får tilldelas till anbudsgivaren som sammanhållet erbjuder högst resurseffektivitetsvärde för 
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masshantering av förbrukningsvaror över alla elektrofotografiska förbrukningsvaror för varje modell bildåtergivningsutrustning. 
Resurseffektiviteten ska beräknas i enlighet med ekvationen som anges i TS17. Resultaten för varje förbrukningsvara ska adderas för att få fram 
det totala värdet. När olika förbrukningsvaror köps in ska värdet vara ett medelvärde över alla tillhandahållna produkter. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna resultatet för beräkningen av resurseffektiviteten i masshanteringen av förbrukningsvaror tillsammans med 
dokument där följande uppgifter anges för alla patroner/behållare och alla separata trumenheter som används i den relevanta elektrofotografiska 
bildåtergivningsutrustningen: 

• sidutbytesuppgifter, 
• massorna på fulla patroner/behållare, 
• massorna på de separata trumenheterna. 
Dokumentet kan utgöras av tillverkarens försäkran om överensstämmelse eller motsvarande alternativa bevis som anger den nödvändiga 
informationen. 

AC6 Underlättande av återanvändbarhet/återtillverkningsbarhet 
Högst x poäng [ska specificeras] får tilldelas anbudsgivaren som 
erbjuder förbrukningsvaror som uppfyller följande krav: 

• Förbrukningsvaror kan plockas isär manuellt, med hjälp av allmänt 
tillgängliga verktyg (t.ex. allmänt tillgängliga skruvhuvuden, tänger 
eller pincetter), för att byta ut slitna delar och återfyllas med 
tonermaterial eller bläck. 

Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokument som förklarar hur kravet 
har uppfyllts. 

Högst x poäng [ska specificeras] får tilldelas anbudsgivaren som 
erbjuder förbrukningsvaror som uppfyller åtminstone ett av följande 
tekniska egenskaper eller förfaranden:  
• Förbrukningsvarorna är designade för att underlätta 

återanvändning/återtillverkning genom tekniska egenskaper, som 
uppmuntrar återtillverkning, i synnerhet: 
 undvikande av ett chip på förbrukningsvaran som kontrollerar 

bildåtergivningsfunktionen, 
eller 
 något installerat chip som inkluderar en full 

återställningsfunktion som kan utföras antingen genom 
bildåtergivningsutrustningens kontroller eller genom nätansluten 
dator, utan att kräva ytterligare produkter. 

• OEM erbjuder icke-OEM-organisationer att köpa rättigheterna, till ett 
skäligt pris, för att omprogrammera ett förbrukningsbart chip så att 
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den fullständiga funktionen hos bildåtergivningsutrustningen stöds. 
• Från den tidpunkt då en förbrukningsvara först lanseras på EU-

marknaden finns ersättningschip som stödjer fullständig funktion av 
bildåtergivningsutrustningen på den öppna marknaden. 

Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokument som förklarar vilka tekniska 
egenskaper av de förfaranden som listas ovan som har tillämpats.  

AC7 Hantering av uttjänta patroner 
 (Detta kriterium bör användas tillsammans med 

avtalsprestandaklausulen CPC4) 
Poäng måste tilldelas en anbudsgivare som tillhandahåller en 
återanvändnings- och återvinningstjänst för förbrukade patroner som 
kräver en selektiv behandling i enlighet med Bilaga VII i WEEE-
direktivet för produkter som har nått slutet av deras livslängd 
kostnadsfritt för den upphandlande myndigheten.  
Tjänsten måste omfatta följande aktiviteter: 
- insamling, 
- demontering för återanvändning/återtillverkning, återvinning och/eller 
bortskaffande. 
Anbudsgivaren måste tillhandahålla behållare till den upphandlande 
myndigheten som är lämpliga för ansamlingen av förbrukade patroner . 
Förberedelser för förfarande avseende återanvändning, återvinning och 
bortskaffande måste utföras i fullständig överensstämmelse med kraven 
i Artikel 8 och Bilagorna VII och VIII i det (omarbetade) WEEE-
direktivet 2012/19/EU. 
Leverantören kan uppfylla dessa skyldigheter själva eller genom en 
lämplig tredjepartsorganisation.  
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Om tjänsten tillhandahålls utanför EU, där WEEE-direktivet inte gäller, 
ska behandlingen av komponentavfall genomföras i villkor som 
motsvarar kraven i detta direktiv [1].  
 
Verifiering: 
Anbudsgivaren måste lämna information om arbetet med insamling, 
förberedelse för återanvändning/återtillverkning, och 
återvinning/bortskaffande. Denna måste, under kontraktets giltighetstid, 
innefatta giltigt efterlevnadsbevis för de WEEE-hanteringsanläggningar 
som ska användas (i förekommande fall). 
Patroner med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de 
specificerade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet. 
Följande efterlevnadssystem anses i skrivande stund uppfylla dessa 
krav: WEEELABEX:2011 krav på "Behandling av WEEE", ”Ansvarig 
återvinning” (R2: 2013)-standard för återvinning av elektronik; e-
Stewards standard 2.0 för ansvarsfull återvinning och återanvändning av 
elektronisk utrustning; Australisk/Nya Zeeländsk standard AS/NZS 
5377:2013 om "Insamling, förvaring, transport och hantering av uttjänt 
elektrisk och elektronisk utrustning" 

 Förklarande anmärkning: C7 Hantering av uttjänta patroner 
 
[1] När detta arbetsdokument från Kommissionens avdelningar skrivs 
planerar Kommissionen anta en delegerad akt för att fastställa kriterier 
för utvärdering av motsvarande villkor. 
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6.4 Avtalsprestandaklausuler 
 

Kärnkriterier Omfattande kriterier 

CPC4 Rapportering om förfaranden avseende återanvändning/återvinning av förbrukningsvaror  
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 
För bulktransporter (dvs, inte för returnering a enstaka förbrukningsvaror) måste uppdragstagaren överlämna register över det kostnadsfria 
systemet för återtagning av förbrukade förbrukningsvaror med syftet att kanalisera dessa försändelser eller deras delar för återanvändning eller 
för materialåtervinning, men företräde för återanvändning. 
Specifikt måste följande anges i registreringen: 
- antalet förbrukningsvaror som återtagits från den upphandlande myndigheten, 
- antalet och typer av delar, i förekommande fall, som kanaliserats för återanvändning/återtillverkning, 
- antalet delar, i förekommande fall, som kanaliserats för återvinning. 
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7 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING FÖR INKÖP AV UTSKRIFTSTJÄNSTER 
 
7.1 Ämnesområde 

Ämnesområde 

Inköp av utskriftstjänster med låg miljöpåverkan under hela deras livscykel 
 

7.2 Tekniska specifikationer 
 

Kärnkriterier Omfattande kriterier 

TS22(a) Åtagande om att återanvända bildåtergivningsutrustningen  
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 
Anbudsgivarna samtycker till att fullt fungerande bildåtergivningsutrustning som ägs av den upphandlande myndigheten och som finns på den 
upphandlande myndighetens anläggningar måste behållas för fortsatt användning snarare än att ersättas med nya produkter (under förutsättning 
av den upphandlande myndighetens godkännande).  
Detta krav gäller inte om totalt sett färre bildåtergivningsmaskiner installeras. 
Detta krav gäller inte när en leverantör tillhandahåller bevis som styrker att ersättandet av en befintlig produkt med en effektivare produkt(er) 
skulle minska den totala miljöpåverkan. 
Detta krav gäller inte när en leverantör tillhandahåller lämplig motivering om varför användandet av äldre utrustning inte kan stödjas. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste inkludera en försäkran om överensstämmelse med detta kriterium. 
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Kärnkriterier Omfattande kriterier 

TS22(b) Åtagande om att reparera bildåtergivningsutrustningen  
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 
Leverantörerna samtycker till att bildåtergivningsutrustning som upphör att fungera under avtalet kommer att återinföras i full drift med hjälp av 
reservdelar (under förutsättning av den upphandlande myndighetens godkännande). Detta krav gäller inte för: 
• bildåtergivningsutrustning som inte längre kan leverera de nödvändiga funktionsnivåerna som fastställts av den upphandlande myndigheten. 
• bildåtergivningsutrustning som inte kan återinföras i full drift genom byte av icke fungerande reservdelar, antingen på grund av avsaknad av 
tillgängliga reservdelar eller på grund av att det medför alltför höga kostnader. 
• situationen där den upphandlande myndigheten önskar minska det totala antalet modeller av de bildåtergivningsmaskiner som är i bruk. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste lämna in en försäkran om överensstämmelse med detta kriterium. 

TS23 Tillhandahållande av bildåtergivningsutrustning som uppfyller EU:s kriterier för miljöanpassad upphandling 
(när tillhandahållandet av bildåtergivningsutrustning innefattas i 
serviceavtalet för utskriftstjänsten) 
Bildåtergivningsutrustning som erbjuds av anbudsgivaren som en del 
av tillhandahållandet av utskriftstjänster måste uppfylla de tekniska 
kärnspecifikationerna i kriterieområde 1 i EU:s kriterier för 
miljöanpassad upphandling av bildåtergivningsutrustning. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokument som styrker att 
produkterna som ska levereras uppfyller kriterierna som anges ovan. 

(när tillhandahållandet av bildåtergivningsutrustning innefattas i 
serviceavtalet för utskriftstjänsten) 
Bildåtergivningsutrustning som erbjuds av anbudsgivaren som en del 
av tillhandahållandet av utskriftstjänster måste uppfylla de tekniska 
kärnspecifikationerna i kriterieområde 1 i EU:s kriterier för 
miljöanpassad upphandling av bildåtergivningsutrustning. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokument som styrker att 
produkterna som ska levereras uppfyller kriterierna som anges ovan. 
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Kärnkriterier Omfattande kriterier 

TS24 (a) Tillhandahållande av kopierings- och grafikpapper som uppfyller EU:s kriterier för miljöanpassad upphandling 
(när tillhandahållandet av kopierings- och grafikpapper innefattas i 
serviceavtalet för utskriftstjänsten) 
Kopierings- och grafikpapper som erbjuds av anbudsgivaren som en 
del i leveransen av utskriftstjänsten måste uppfylla de tekniska 
kärnspecifikationerna i EU:s kriterier för miljöanpassad upphandling 
av kopierings- och grafikpapper4. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokument som styrker att 
produkterna som ska levereras uppfyller kriterierna som anges ovan. 

(när tillhandahållandet av kopierings- och grafikpapper innefattas i 
serviceavtalet för utskriftstjänsten) 
Kopierings- och grafikpapper som erbjuds av anbudsgivaren som en 
del i leveransen av utskriftstjänsten måste uppfylla de tekniska 
kärnspecifikationerna i EU:s kriterier för miljöanpassad upphandling 
av kopierings- och grafikpapper4. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokument som styrker att 
produkterna som ska levereras uppfyller kriterierna som anges ovan. 

TS24 (b) Tillhandahållande av förbrukningsvaror som uppfyller EU:s kriterier för miljöanpassad upphandling 
(när tillhandahållandet av förbrukningsvaror för 
bildåtergivningsutrustning innefattas i serviceavtalet för 
utskriftstjänsten) 
Förbrukningsvaror som erbjuds av anbudsgivaren som en del av 
tillhandahållandet av utskriftstjänsten måste uppfylla de tekniska 
kärnspecifikationerna i kriterieområde 2 i EU:s kriterier för 
miljöanpassad upphandling av förbrukningsvaror för 
bildåtergivningsutrustning. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokument som styrker att 
produkterna som ska levereras uppfyller kriterierna som anges ovan. 

(när tillhandahållandet av förbrukningsvaror för 
bildåtergivningsutrustning innefattas i serviceavtalet för 
utskriftstjänsten) 
Förbrukningsvaror som erbjuds av anbudsgivaren som en del av 
tillhandahållandet av utskriftstjänsten måste uppfylla de omfattande 
tekniska specifikationerna i kriterieområde 2 i EU:s kriterier för 
miljöanpassad upphandling av förbrukningsvaror för 
bildåtergivningsutrustning. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokument som styrker att 
produkterna som ska levereras uppfyller kriterierna som anges ovan. 

 

 
4 Tillgänglig på: 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 Tilldelningskriterier 
 

Kärnkriterier Omfattande kriterier 

AC8 Tillhandahållande av återanvända/återtillverkade patroner och behållare 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 
(när tillhandahållandet av patroner och behållare innefattas i serviceavtalet för utskriftstjänsten) 
Poäng måste tilldelas för åtagandet att tillhandahålla den högsta procentsatsen (andelen) av återanvända/återtillverkade patroner/behållare som 
uppfyller de tekniska kärnspecifikationerna i kriterieområde 2 i EU:s kriterier för miljöanpassad upphandling av förbrukningsvaror till 
bildåtergivningsutrustning. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokument som styrker att produkterna som ska levereras uppfyller kriterierna som anges ovan. 
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AC9 Tillhandahållande av administrerade utskriftstjänster 
 Poäng kommer att tilldelas till de anbudsgivare som erbjuder 

tillhandahållande av administrerade utskriftstjänster (MPS).  
MPS:er ska omfatta följande områden: 
-Utvärdering: förfaranden som innefattar en genomgång av den 
befintliga utskriftsmiljön i en organisation och vars mål är att 
tillhandahålla rekommendationer för en förbättrad enhetshantering. 
-Optimering: förfaranden som innebär en konsolidering och 
rationalisering av enhets- och affärsprocesser för att utveckla en 
omfattande strategi avseende administrerade utskriftstjänster (även 
kallad MPS-strategi). 
-Administration: förfaranden som omfattar systematiska granskningar, 
kontroll och uppföljning av avtal om servicenivå och fjärrhantering. 
Målet är att förbättra löpande processer och arbetsflöden.  
Verifiering:  
Anbudsangivaren måste överlämna handlingar som beskriver villkoren 
för de administrerade utskriftstjänsterna (som även kan kallas MPS-
villkoren).  

Förklarande anmärkning: AC9 Tillhandahållande av 
administrerade utskriftstjänster 
Administrerade utskriftstjänster (”Managed print services”, MPS) 
definieras som ”den aktiva administrationen och optimeringen av 
enheter för utgående dokumentproduktion och relaterade 
affärsprocesser”. 

 
7.4 Avtalsprestandaklausuler  
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Kärnkriterier Omfattande kriterier 

CPC5 Rapportering om tillhandahållna förbrukningsvaror 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 

 (när tillhandahållandet av förbrukningsvaror för bildåtergivningsutrustning eller kopierings- och grafikpapper innefattas i serviceavtalet för 
utskriftstjänsten) 
Uppdragstagaren måste överlämna register på tillhandahållandet av förbrukningsvaror som specificeras i TS Tillhandahållande av 
förbrukningsvaror, i förekommande fall, för: 
- kopierings- och grafikpapper som uppfyller EU:s kriterier för miljöanpassad upphandling [TS24 (a)], 
- förbrukningsvaror som uppfyller EU:s kriterier för miljöanpassad upphandling [TS24 (b)], 
- återanvända/återtillverkade patroner/behållare (AC5). 
CPC6 Tillhandahållande av information om användning av förbrukningsvaror 
 Tillhandahållandet av utskriftstjänster måste inkludera en regelbunden 

spridning av detaljerad statistik om förbrukning av förbrukningsvaror 
till den upphandlande myndigheten eller på begäran av den 
upphandlande myndigheten under serviceavtalets giltighetstid. 
Information om användande av förbrukningsvaror måste inkludera, i 
förekommande fall, uppgifterna som listas nedan: 
• Pappersanvändning för varje modell av bildåtergivningsmaskinerna i 
maskinparken, där följande anges: 

─ antalet blad/pappersrullar och deras storlek (dvs A4, A3, osv.), 

─ papperstyp (dvs återvunnet, nyfiber, ytvikt, osv.), 
• Antal patroner eller behållare som används för varje modell av 
bildåtergivningsmaskinerna i maskinparken, 
• Sidbytesuppgift per patron/behållare/trumenhet per 
bildåtergivningsmaskin i maskinparken, 
• Antal andra förbrukningsvaror som används för varje modell av 
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bildåtergivningsmaskinerna i maskinparken, 
• Antal nya och återtillverkade förbrukningsvaror som används, 
• Antal svartvita förbrukningsvaror och färgförbrukningsvaror (per 
färgtyp) som används, 
• Antal tidiga bortfall eller DOA (Dead On Arrival)-förbrukningsvaror 
(per typ). 
Verifiering:  
Anbudsangivaren måste överlämna handlingar som beskriver villkoren 
för de administrerade utskriftstjänsterna (som även kan kallas MPS-
villkoren).  
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CPC7 Tillhandahållande om miljöinformation under tjänsteavtalet 
 Tillhandahållandet av tjänsten måste inkludera, på begäran av den 

upphandlande myndigheten, inlämningen av följande information 
under avtalets livslängd: 
Uppgifter avseende omhändertagandet av den uttjänta 
bildåtergivningsutrustningen och därtill hörande uttjänta komponenter. 
Detta måste inbegripa: 
• De uttjänta produkternas ursprungliga destination vid sluthanteringen, 
• Bekräftelse om att leverantörerna av tjänster vid livscykelns slut är 
certifierade på löpande basis i enlighet med en återvinningsstandard 
från ett oberoende certifieringsorgan. 
• Antal produkter som skickats för: 
  • Återanvändning, 
  • Återtillverkning, 
  • Återvinning, 
  • Andra alternativ för sluthantering för uttjänta produkter [ska 
specificeras (t.ex. energiutvinning, deponering)]. 
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste överlämna dokumentation som bekräftar att den 
miljöinformation som krävs kommer att tillhandahållas, på begäran av 
den upphandlande myndigheten, under avtalets giltighetstid. 
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8 HORISONTELLA EU-KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING   

8.1 Ämnesområde 

Ämnesområde 

Inköp av bildåtergivningsutrustning 
Inköp av förbrukningsvaror (patroner och behållare) 
Inköp av utskriftstjänster 

 
8.2 Tekniska specifikationer  
 

Kärnkriterier Omfattande kriterier 

TS25(a) Garanterat tillhandahållande av förbrukningsvaror under avtalet 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 
(gäller för upphandlingar där tillhandahållandet av förbrukningsvaror är inkluderat) 
Anbudsgivaren måste säkerställa tillhandahållandet av förbrukningsvaror för all bildåtergivningsutrustning som behålls för användning under avtalets 
giltighetstid.  
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste inkludera ett intyg om överensstämmelse med detta kriterium. 
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Kärnkriterier Omfattande kriterier 

TS25(b) Garanterat tillhandahållande av reservdelar under avtalet 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 
(gäller för upphandlingar där tillhandahållandet av reparationstjänsten är inkluderad) 
Anbudsgivaren måste inkludera tillhandahållandet av reservdelar för all befintlig installerad bildåtergivningsutrustning som behålls för användning 
under avtalets giltighetstid.  
Verifiering:  
Anbudsgivaren måste tillhandahålla dokument som bekräftar att reservdelar för all befintlig installerad bildåtergivningsutrustning som behålls för 
användning kommer att tillhandahållas under avtalets giltighetstid. 

TS26 Bruksanvisningar för grön resultatstyrning 
(samma för kärnkriterier och omfattande kriterier) 
Fysisk- eller online utbildning avseende hur optimal miljöprestanda erhålls med den särskilda bildåtergivningsutrustningen tillhandahålls av 
tillverkaren. Utbildning om bästa praxis för användandet av relaterade förbrukningsvaror måste också erbjudas. Alternativt kan en vägledningen om 
grön resultatstyrning tillhandahållas tillsammans med inkluderade instruktioner i en specifik del av användarhandboken och/eller i digitalt format via 
tillverkarens hemsida.  
Alla valda alternativ ska som minst omfatta följande aspekter: pappershanteringsfunktioner, energieffektiviseringsfunktioner, en effektivare 
användning och en bättre hantering av uttjänta förbrukningsvaror.  
Verifiering: 
Produkter med ett relevant miljömärke av typ 1 som uppfyller de listade kraven kommer att anses uppfylla kriteriet. Andra lämpliga bevismedel 
avseende uppfyllandet av ovan nämnda klausul godkänns också, såsom en försäkran om överensstämmelse från tillverkaren när utrustningen levereras. 
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9 LIVSCYKELKOSTNAD 
Livscykelkostnadsanalys (LCC) är en metod för att bedöma de totala kostnaderna för den 
produktgrupp eller tjänst som granskas. Den tar i beaktning alla kostnader relaterade till 
inköpet och användandet av produktgruppen eller tjänsten, liksom underhållskostnaderna för 
dessa, och bortskaffandet av allt avfall som denna står för. Syftet med 
livscykelkostnadsanalysen är att uppskatta de totala kostnaderna av olika projektalternativ 
och välja det alternativ som säkerställer köpet av varan och/eller tjänsten som kommer att 
erbjuda den lägsta totala kostnaden med hänseende till kvalitet och funktion. 
Livscykelkostnadsanalysen ska utföras tidigt i inköpsprocessen. Användningen av 
livscykelanalyser i förfarandena för miljöanpassade upphandlingar kan vara till hjälp för att 
fastställa de lägsta kostnaderna för att bedöma olika anbud. Livscykelkostnadsanalys kan i 
själva verket hjälpa myndigheter att ta i beaktning inte bara kostnaderna för att erhålla en 
produkt eller en tjänst (t.ex. material- och tillverkningskostnader) men också andra kostnader 
som vanligtvis måste identifieras och beräknas av köparen (t.ex. underhållskostnader, 
driftkostnader, kostnader för bortskaffande och återvinning, etc.). Dessa kostnadstyper bör 
läggas till i försäljningspriset för att ha en omfattande uppskattning av en produkts eller 
tjänsts livscykelanalys. Utöver detta betraktar Livscykelkostnadsanalysen även en produkts 
eller en tjänsts miljömässiga externaliteter under dess livscykel, när det går att fastställa ett 
penningvärde för dessa. Användningen av Livscykelkostnadsanalys kan ge en mer grundlig 
bild av kostnaderna för en tjänst genom dess livscykelfaser, inklusive, exempelvis, inte bara 
kostnaderna för förbrukningsvaror, tillval och maskiner, men också kostnaden för att driva 
tjänsten (t.ex. energiförbrukning under drift) och personalkostnader. Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling identifierar kostnaderna som ska räknas 
in i en ekonomisk analys av köpet som ska genomföras. Offentliga myndigheter kan 
tillhandahålla industrin med verkliga incitament för att utveckla grön teknik genom grön 
upphandling. I vissa tjänstesektorer kan dess inverkan vara särskilt betydelsefull, då 
offentliga upphandlare står för en stor andel av marknaden (t.ex. energieffektiva byggnader, 
kollektivtrafik, fastighetsförvaltning). Om de totala livskostnaderna för ett avtal beaktas kan 
gröna offentliga upphandlingar spara pengar samtidigt som de kan åstadkomma minskade 
effekter på miljön. Genom kloka inköp kan material- och energibesparingar göras, avfall och 
utsläpp kan minskas och hållbara beteendemönster uppmuntras. 
I den preliminära rapporten8 har Livscykelkostnaderna för bildåtergivningsutrustning 
beräknats för att få en översikt av de kostnader som är viktigast för offentliga upphandlare.  
Följande kostnader har tagits i beaktning: 

1. Inköpskostnad, 
2. Löpande driftkostnader (dvs. kostnader för el, papper och toner/bläckpatroner), 
3. Löpande kostnader för reparation och underhåll  
4. Kostnader vid livscykelns slut. 

Installationskostnader ansågs vara försumbara. Även om större maskiner kräver yrkesmässig 
installation är kostnadsnivån för detta fortfarande marginell jämfört med maskinens kostnad.  
Skrivare och multifunktionsmaskiner (MFD) finns i olika storlekar och med väldigt olika 
inköps- och driftkostnader på marknaden. Tre storlekar utifrån utskriftshastighet identifieras 
under datainsamlingen och kan ses i Tabell 1. 
Tabell 1. Kategorier för skrivare och multifunktionsmaskiner (MFD) efter storlek (definierade på 

grundval av utskriftshastighet) 
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Storlek Utskriftshastighet  

(Sidor per minut – ppm) 

Liten 1–20 

Mellan 21–40 

Stor > 40 
 

Utöver detta varierar priser och kostnader mycket beroende på om utskriften är i färg eller 
svartvit. Data för kostnaderna delades därför inte bara in efter storleken på utrustningen, men 
också efter utskriftstypen. 
 

1. Inköpskostnad: 
Inköpskostnader för bildåtergivningsprodukter kan variera beroende på teknik, varumärke 
och prestanda. De varierar från mindre än 100 EUR för små bläckstråleskrivare till 
10 000 EUR för stora multifunktionsskrivare (MFD-skrivare).  
 

2. Löpande driftkostnader: 
Löpande driftkostnader för bildåtergivningsutrustning utgörs vanligtvis av elkostnader och 
kostnader för förbrukningsvaror. såsom papper, toner och bläckpatroner.  

• Elektricitet: Elpriset för kontor i EU-28 antogs vara 0,2087 EUR per kWh 20155. 
• Förbrukningsvaror: 

Papper: Kostnaderna för papper befanns vara 0,042 EUR per blad för A4-
papper, och 0,062 EUR per blad för A3-papper, grundat på slutkundspriser för 
20 tillverkare. 
Patroner: Kostnaden för toner eller bläckpatroner varierar stort beroende på 
typ och kapacitet. Små laser- och bläckstråleskrivare tenderar att ha det högsta 
priser i euro per utskrivet blad, medan större lasermultifunktionsmaskiner 
tenderar att ha de lägsta priserna. Skillnaden avseende priset på patroner från 
färg till svartvit återges i insamlad data (se 

 
5 Rapport från Europeiska Kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, och Europeiska regionkommittén Energipriser och 

kostnader i Europa. Sida 5  Tillgänglig på: http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf  

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf
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Tabell 2). 
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Tabell 2. Insamlad prisdata för toner och bläckstrålepatroner för multifunktionsmaskiner och skrivare 

Utskriftstekn
ik 

Patrontillver
kare 

Färg/svartvit Prisintervall 
(EUR) 

Sidutbytesint
ervall 
(sidor/livslän
gd) 

Kostnad-per-
sida-intervall 
(EUR) 

Laser OEM Svart 49–269 1 400–50 000 0,002–0,054 

Färg 67–326 1 000–55 000 0,002–0,067 

Återtillverkad Svart 26-67 1 000-44 000 0,002-0,050 

Färg 20-105 1 000-38 000 0,002-0,021 

Bläckstråle OEM Svart 6-37 300-2 500 0,011-0,058 

Färg 24-26 1 020-1 500 0,017-0,024 

Återtillverkad Svart 9-20 560-1 200 0,017-0,032 

Färg e.t.6 e.t. e.t. 
 

3. Löpande kostnader för reparation och underhåll:  
Medelkostnaden för en enstaka reparation hittad genom skrivbordsefterforskning var ca 
52 EUR Kostnaderna varierade mellan 34 EUR och 78 EUR.  
 
4. Kostnader vid livscykelns slut:  
Kostnader vid livscykelns slut kan innefatta kostnader för bortskaffande av 
bildåtergivningsutrustning, kostnader för inköp av tjänster från återvinningsföretag, eller 
transportkostnader till återvinningscentraler eller WEEE-stationer. Eftersom den största 
andelen bildåtergivningsutrustningen är relativt enkel att avinstallera ansågs kostnader för 
urdrifttagande vara försumbara. Beroende på EU-land kan kostnaderna variera från 80 EUR 
exkl. moms till högre belopp beroende på antalet manuella arbetsenheter och 
transportkapaciteten7.  
 
Med all ovan information i beaktning beräknades de totala livscykelkostnaderna med grund i 
ett medelvärde på 2 500, 8 000, och 25 000 utskrifter per månad för små, mellanstora och 
stora produkter. Resultaten presenteras i den preliminära rapporten8.  
Följande figur visar resultat för medelvärdet på 8 000 utskrifter per månad. Den totala 
livslängden för den studerade bildåtergivningsutrustningen var 6 år för laserskrivare och 
multifunktionsmaskiner och 4 år för bläckstråleskrivare, multifunktionsmaskiner och 
skannrar. Papper, och i fallet för små maskiner, kostnader för toner ses som dominerande i 
livscykelkostnaderna för bildåtergivningsutrustning. 

 
6 e.t. = data ej tillgänglig för patroner som var kompatibla med de multifunktionsmaskiner/skrivare där prisdata insamlades. 

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

8 Preliminär rapport EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av bildåtergivningsutrustning Tillgänglig på:  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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Figur 1. Totala livscykelkostnader för produktens livslängd under antagandet av 8 000 utskrifter per 
månad 

 

Europeiska kommissionen har utvecklat en serie specifika 
livscykelkostnadsberäkningsverktyg vars syfte är att förenkla användningen av 
livscykelkostnadsmetoden bland offentliga upphandlare. Verktygets syfte är att uppmuntra 
och förenkla den utbredda tillämpningen av livscykelkostnadsperspektivet (LCC) bland 
offentliga myndigheter i EU, så att organisationer kan fatta mer kostnadseffektiva beslut i 
deras upphandlingsprocesser. 
LCC-guiden och beräkningsverktyget för sektorn för bildåtergivningsutrustning finns tillgängliga på: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm 
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