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РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

придружаваща 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 
 

относно доброволната схема за екопроектиране за оборудване за получаване на 
изображения 

Настоящият работен документ е предназначен за ползване от служителите на 
Европейската комисия и е само за информация. Той не представя официалната позиция 
на Комисията, нито предопределя такава позиция. 

Водеща ГД: „Енергетика“ (ENER) 

Свързана ГД: „Предприятия и промишленост“ (ENTR) 

Други участващи служби: Генерален секретариат, Правна служба, ГД „Действия 
по климата“, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, ГД 
„Конкуренция“, ГД „Икономически и финансови въпроси“, ГД „Трудова заетост, 
социални въпроси и социално приобщаване“, ГД „Околна среда“, Съвместен 
изследователски център, ГД „Правосъдие“, ГД „Вътрешен пазар и услуги“, ГД 
„Здравеопазване и потребители“, ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, ГД 
„Търговия“, ГД „Научни изследвания и иновации“ 

РЕЗЮМЕ 
Оборудването за получаване на изображения включва продукти, свързани с 
енергопотреблението, обхванати от Директива 2009/125/ЕО за екопроектирането. 

Директивата за екопроектирането установява рамка за определяне на изискванията за 
екопроектиране за продукти, свързани с енергопотреблението. Изискванията за 
екопроектиране на продукти представляват важен инструмент за постигане на 
политическите цели по водещата инициатива „Европа за ефективно използване на 
ресурсите“1, стратегическия документ „Енергетика 2020“2 и Плана за енергийна 
ефективност от 2011 г. на Комисията3. 

В настоящия документ и в доклада за оценка на въздействието се разглежда дали 
съгласно Директивата за екопроектирането следва да бъдат приети изисквания за 
екопроектиране за оборудването за получаване на изображения, за да се намали 
въздействието на това оборудване върху околната среда, и по-специално на 
консумацията на енергия от него.  

                                                 
1 Европа за ефективно използване на ресурсите — водеща инициатива на стратегията „Европа 

2020“, ЕО, 26.1.2011 г., COM(2011) 21. 
2 Енергетика 2020 — Стратегия за конкурентоспособна, устойчива и сигурна енергетика, ЕО, 

10.11.2010 г., COM (2010) 639 окончателен. 
3 План за енергийна ефективност 2011 г., ЕО, 8.3.2011 г., COM(2011) 109 окончателен. 
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1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОБЛЕМА 
В сравнение с положението с повечето други продукти, разглеждани с оглед на 
предприемането на мерки, не съществува сериозен проблем с екопроектирането за 
оборудването за получаване на изображения поради бързия напредък чрез доброволни 
политически инструменти в подобряването на енергийната ефективност и спестяването 
на хартия чрез двустранно печатане/копиране (duplexing). 

Фактът, че пълният технически потенциал за икономии не се използва пълноценно, се 
дължи главно на динамиката в сектора, който постигна подобряване на ефективността с 
над 6 % годишно и намаляване на консумацията на електроенергия с до 87 % през 
последните 15 години.  

Безпокойство поражда липсата на гаранция за запазването на сегашната положителна 
тенденция към подобряване на енергийната ефективност и че сега действащото 
хоризонтално законодателство обхваща само избрани екологични аспекти. 

2. ЦЕЛИ 
В резултат на предварителното проучване4 и на изследвания през 2012 г.5 беше 
установено, че съществува потенциал за икономически ефективно намаляване на 
консумацията на енергия от оборудването за получаване на изображения, както и на 
потреблението на хартия, и че понастоящем този потенциал не е напълно оползотворен. 

Следователно целта е да се разработи мярка за екопроектиране, включително 
саморегулиране, за да се спомогне за постигането на сегашните цели на политиката, а 
именно 20 % икономии на енергия и 20 % намаление на емисиите на парникови газове 
през периода 1990-2020 г., както и повишаване на (неенергийната) ефективност на 
използване на материалните ресурси — например чрез намаление на разхода на 
материали (като хартия), рециклиране (например на по-големи пластмасови части, 
електронни възли, метали) и повторна употреба (например на тонер касети). 

Изследванията през 2012 г. разкриха, че въпреки вече постигнатите значителни 
икономии все още би могло да се заложат амбициозни целеви равнища за 2020 г., 
насочени към 60 % икономии на енергия и дял от 90 % на двустранното 
печатане/копиране за типичното офис оборудване през периода 2012—2020 г. 

В съответствие със съображения 18 и 19 и член 15, параграф 6 от Директивата за 
екопроектирането, саморегулирането следва да се проучи като предпочитан вариант. 

3. КРИТЕРИИ ЗА МЕРКИ ЗА ЕКОПРОЕКТИРАНЕ 
Подходът за разработване на предложената мярка и оценка на нейното въздействие 
беше структуриран в следните четири стъпки: 

Стъпка 1: Правно основание: съответствие с член 15 от Директивата за 
екопроектирането 

В съответствие с член 15, параграф 4, буква a) от Директивата за екопроектирането и 
приложения I и II към нея, Комисията проведе предварително техническо, екологично и 

                                                 
4 Предварително проучване за енергопотребяващи продукти — оборудване за получаване на 

изображения, извършено от Фраунхофер IZM. 
5 Проучване на базата данни EU-ENERGY STAR, извършено от консултанти (van Holsteijn en 

Kemna VHK) през 2012 г. („изследвания през 2012 г.“). 
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икономическо проучване за оценка на критериите за мерки за прилагане на 
екопроектиране за оборудване за получаване на изображения6. 

Проучването показа, че тези критерии са изпълнени, тъй като (1) оборудването за 
получаване на изображения се пуска на пазара на ЕС в големи количества, (2) 
въздействието върху околната среда на консумацията на електроенергия от 
оборудването за получаване на изображения през жизнения му цикъл е значителен, (3) 
налице са значителни различия в екологичните въздействия на оборудването за 
получаване на изображения, което в момента се предлага на пазара. Съществуват 
икономически ефективни технически решения, които биха могли да доведат до 
значителни подобрения. 

Таблица 1: Критерии съгласно член 15, параграф 2 от Директивата за 
екопроектирането, приложими към оборудването за получаване на изображения 

Чл.15, пар.2, 
буква а) 

Годишен обем на продажбите в ЕС 
(броя)  

2010 г. 31 милиона 

2020 г. 37 милиона 

2030 г. 41 милиона  

Въздействие върху околната среда: 
пряка консумация на 
електроенергия от оборудването за 
получаване на изображения, в TWh 
електроенергия и млн. тона CO2 
еквивалент годишно[1] 

Пряко (електроенергия) 

2010 г. 8,7 TWh (3,6 млн. тона CO2) 

2020 г. 9,1 TWh (3,5 млн. тона CO2) 

2030 г. 10,4 TWh (3,6 млн. тона CO2)  

Чл.15, пар.2, 
буква б) Въздействие върху околната среда: 

непряко — енергия за 
производството на хартия, 
консумирана от оборудването за 
получаване на изображения, в TWh 
еквивалентна електроенергия и 
млн. тона CO2 еквивалент 
годишно[2] 

непряко (хартия) 

2010 г. 38,8 TWh (5,8 млн. тона CO2) 

2020 г. 42,8 TWh (6,4 млн. тона CO2) 

2030 г. 47,0 TWh (7,0 млн. тона CO2) 

Чл.15, пар.2, 
буква в) 

Потенциал за подобрение в 
сравнение с продължаването на 
обичайната практика през същата 
година (при прилагане на 
съществуваща икономически 
ефективна технология, доброволен 
подвариант), изразен в 
горепосочените единици. 

Пряко за енергия (подобряване на 
ефективността) 

2020 г. 7,9 TWh (4,1 млн. тона CO2) 

2030 г. 9,1 TWh (4,3 млн. тона CO2) 

 

Непряко за енергия (двустранно 
печатане/копиране и режим N-printing) 

2020 г. 7,1 TWh (1,1 млн. тона CO2) 

2030 г. 7,8 TWh (1,1 млн. тона CO2) 

[1] При обръщането от TWh електроенергия в млн. тона CO2 еквивалент се вземат предвид подобренията 
в емисиите на CO2 от електроцентралите през периода 2010—2030 г. (източник: „Методика за 
екопроектиране на продукти, свързани с енергопотреблението“ (MEErP), 2011 г.). 

                                                 
6 http://www.ecoimaging.org/. 



 

BG 5   BG 

[2] Производство на офис хартия: 40 MJ първична енергия за kg хартия; обръщане в еквивалентна 
електроенергия, като се използва коефициент 2,5 (40 MJ първична енергия = 16 MJ електроенергия = 4,44 
kWh електроенергия); емисии на парникови газове 0,6 kg за kg хартия (източник: MEErP, 2011 г.). 
Потреблението на хартия е изчислено съгласно работните цикли по ENERGY STAR. 

Критериите са изпълнени напълно от оборудване за получаване на монохромни или 
цветни изображения, прилагащо технологии за печатане с мастилена струя (IJ), по 
електрофотографски (EP — „лазерен“) метод или с твърдо мастило (SI, включва се в 
категорията EP). Електрофотографското оборудване обхваща копирни машини, 
принтери, многофункционални устройства, факс апарати и мастиленоструйни 
устройства и се категоризира в многофункционални и еднофункционални устройства. 

Оборудването, при което се използват стари технологии за печатане, като например 
термопечат (TT), директен термичен печат (DT) и сублимационен печат (DT), се 
изключва, тъй като то се продава в малки количества и се използва предимно за 
специални приложения, като например за печат на квитанции, етикети и върху текстил. 
По същите причини са изключени и големите принтери, използвани например за 
технически чертежи. И накрая, изключени са високоскоростните принтери, използвани 
например в печатници, тъй като съображения относно разходите в този пазарен сегмент 
принуждават купувачите да купуват само моделите с най-висока енергийна 
ефективност. 

Стъпка 2: Съществуващи инициативи и възможности на пазарните сили за 
решаване на проблема 
Съгласно член 15, параграф 2 и член 15, параграф 4, буква в) от Директивата за 
екопроектирането трябва да се вземе предвид законодателството на ЕС и националното 
законодателство в областта на околната среда. Оборудването за получаване на 
изображения не е било предмет на каквито и да са специфични задължителни мерки, но 
някои аспекти са обхванати от хоризонталното законодателство относно консумацията 
на електроенергия в режими „в готовност“ и „изключено“7, химикалите8 и отпадъците9. 
Използването на енергия от оборудването за получаване на изображения в нежилищния 
сектор попада в обхвата на енергийното счетоводство съгласно Директивата за 
енергийните характеристики на сградите10 и предстоящата Директива за енергийната 
ефективност11. То е включено и непряко в отчитането на въглеродните емисии в 
рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии. 

Енергийната ефективност на оборудването за получаване на изображения и основните 
му въздействия върху околната среда са обхванати главно от доброволната програма 
ENERGY STAR на ЕС в резултат на споразуменията между ЕС и САЩ от 2001 г. За 
2012 г. е планирана допълнителна подкрепа чрез критерии за екологосъобразни 
обществени поръчки (ЕОП) и екомаркировката на ЕС, при които до голяма степен се 
използват изискванията и форматите на ENERGY STAR. 

От 2008 г. насам изпълнението на критериите на ENERGY STAR, които се 
актуализират на всеки три до четири години, е задължително за оборудването, 
                                                 
7 Регламент (ЕО) № 1275/2008 относно консумацията на електроенергия от електрическото и 

електронното битово и офис оборудване в режим в готовност и режим изключен. 
8 Директива 2011/65/ЕО относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в 

електрическото и електронното оборудване (преработен текст). 
9 Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (преработен 

текст). 
10 Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите (преработен текст). 
11 Предложение за Директива относно енергийната ефективност и за отмяна на 

Директива 2004/8/ЕО и Директива 2006/32/ЕО [COM (2011) 370, 22.6.2011 г.]. 
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доставяно за институциите на ЕС и централните правителства на държавите членки12. 
Отрасълът за оборудване за получаване на изображения реагира положително, с висок 
коефициент на участие (обхващане на >90 % от пазара), голям дял на продуктите, 
отговарящи на изискванията (>90 % на моделите при сегашните изисквания) и 
собствена декларация за задоволително ниво на надеждност13. 

Съгласно предварителното проучване случаите на неефективност на пазара и/или на 
регулирането за оборудването за получаване на изображения се отнасят главно за 
модели в малки количества на потребителския пазар и в по-малка степен — за пазара 
на професионално офис оборудване. Те могат да възникнат, тъй като сегашните цени на 
електроенергията не отразяват екологичните разходи за обществото и поради това 
играят недостатъчна роля във вземането на решение за закупуване (отрицателен 
външен ефект). Освен това, поради липса на подходяща информация (асиметрична 
информация) повечето потребители правят своя избор на оборудване въз основа на 
покупната цена и на други фактори като наличие, сервиз и „внушаващи доверие“ 
наименования на марки, а не толкова на разходите за енергия. В този контекст е от 
значение, че логото ENERGY STAR е добре познато в офис сектор, но много по-малко 
сред частните потребители. И накрая, възникват случаи на пазарна неефективност, 
когато стойността на инвестициите и текущите разходи се поемат от различни страни 
— например финансовата перспектива пред отдела по снабдяване в дадено дружество 
може да се различава от тази за стопанската единица, която действително използва 
оборудването и плаща текущите разходи по него (разделени стимули). 

Стъпка 3: Цели на политиката и равнища на амбиция 
Общата цел е да се преодолеят неефективността на пазара и външните ефекти чрез 
предприемане на подходящи мерки за екопроектиране. За подробен анализ на 
въздействието бяха разгледани следните варианти: без действие от страна на ЕС 
(продължаване на обичайната практика), саморегулиране („доброволен“ вариант) и 
изисквания за екопроектиране (вариант „екопроектиране“). Отрасълът изрази своето 
предпочитание за доброволно споразумение („саморегулиране“) вместо регулаторна 
мярка. 

В приложение II към Директивата за екопроектирането се предвижда изискванията за 
консумацията на енергия по правило да се залагат на такова равнище, че да се свеждат 
до минимум разходите през жизнения цикъл (освен ако поради други фактори тези 
изисквания стават прекалено строги). 

Отправната точка на анализа беше предварителното проучване, което послужи като 
основа за базовия сценарий (продължаване на обичайната практика). Данни от 
предварителното проучване за продажбите се използвани в модела за изчисляване на 
наличността, консумацията на електроенергия и консумацията на хартия за всички 
варианти. 

Извършен беше допълнителен анализ за моделите, регистрирани в базата данни 
ENERGY STAR на ЕС на интернет адрес www.eu-energystar.org. В резултат на него 
бяха установени консумацията на електроенергия и характеристиките за двустранно 
печатане/копиране на всички модели оборудване за получаване на изображения, 

                                                 
12 Виж член 16 от Регламент (ЕО) № 106/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 

2008 г. относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис 
оборудване (преработена версия) (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 1—7). 

13 Съобщение на Комисията относно изпълнението на програмата ENERGY STAR в Европейския 
съюз през периода 2006—2010 година, COM(2011) 337 окончателен. Брюксел, 9.6.2011 г. 

http://www.eu-energystar.org/
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пуснати на пазара на ЕС, които са регистрирани в базата данни ENERGY STAR през 
2012 г., както и през предходните референтни години до 2009 г. Тази оценка показа не 
само броя на моделите, които отговарят на изискванията на ENERGY STAR, версия 1.0 
и 1.1 (на която се основава сегашното доброволно споразумение), както и на проекта на 
версия 2.0 (която ще влезе в сила през 2013 г. и на която ще се основава следващата 
версия на доброволното споразумение), но и разкри доколко тези модели превъзхождат 
минималните изисквания по ENERGY STAR. Резултатите от тази оценка са показани за 
доброволния вариант. При този вариант се приема, че с доброволно споразумение 
темпото на подобренията ще се запази над изискваните по ENERGY STAR равнища 
(както през предходните години). 

При варианта за екопроектиране се определят минимални задължителни изисквания за 
енергийна ефективност за оборудването за получаване на изображения, пускано на 
пазара. Недостатъкът на един регламент, изискващ по дефиниция 100 % спазване, 
спрямо ефективното доброволно споразумение, целящо 90 % спазване, е липсата на 
гъвкавост, така че амбицията обикновено е значително по-ниска. На пръв поглед това 
може да изглежда противоречиво, но по същество съгласно член 15, параграф 5 от 
Директивата за екопроектирането („да няма отрицателно въздействие“ върху 
функционалността и конкурентоспособността на отрасъла), равнището на амбиция за 
изискванията по един регламент се определя главно от най-слабите 10 % от пазара, 
състоящи се от специални продукти или от продукти, произведени от финансово по-
слаби предприятия. За разлика от това, равнището на амбиция на доброволно 
споразумение може да се съсредоточи върху 90-те процента „нормални“ продукти, 
произведени от новаторски, финансово стабилни производители. 

Това е взето предвид при варианта за екопроектиране: първият етап беше определен за 
2014 г., приемайки за ефективността целева стойност от 40 % под равнището при 
продължаване на обичайната практика, а вторият етап — за 2016 г. със съответна 
целева стойност от 60 % под това равнище. За двустранното печатане/копиране 
оптимистично беше прието, че след изготвянето на списък на изключенията 
изискванията могат да бъдат зададени на същото равнище както за доброволния 
вариант, т.е. за типичните офис принтери делът на двустранното печатане/копиране да 
бъде 75 % (2014 г.) и 85 % (2016 г.). 

Стъпка 4: Оценка на екологичното, икономическото и социалното въздействие 
В резултат на анализа на подвариантите бяха установени икономиите, посочени в 
таблица 2. Таблицата и фигурата по-долу показват пряката консумация на 
електроенергия от оборудване за получаване на изображения, непряката консумация на 
енергия (изчислена като еквивалентна електроенергия), необходима за производството 
на хартия, и общата консумация на енергия (пряка + косвена) при продължаване на 
обичайната практика (BAU) и икономиите при другите два варианта в сравнение с 
BAU. 
Таблица 2: Обобщение за икономиите, реализирани от оборудване за получаване на 
изображения в ЕС-27 при различни варианти в сравнение с базовия сценарий (BaU) за 
2020 и 2030 г. (паричните икономии са дадени в евро по цени от 2010 г.) 

Общи икономии (преки и непреки за хартия, без тонер) 2020 г. 
Спрямо базовия сценарий (BAU) BAU Доброволен Екопроектиране
 2020 2030 2020 2030 2020 2030
Консумация на енергия (TWh)       
Пряка  9,13 10,40 7,92 9,07 5,56 6,31 
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Непряка 42,75 49,99 7,12 7,83 6,54 7,83 
Общо 51,88 57,39 15,04 16,9

1
12,10 14,15

Емисии на CO2 (млн. тона)       
Преки  3,47 3,54 2,99 3,09 2,10 2,15 
Непреки 6,41 7,05 1,07 1,17 0,98 1,17 
Общо 9,88 10,59 4,06 4,26 3,08 3,32 
   
Икономии на разходи, без тонер (в млрд. EUR)14       
Преки  2,43 4,10 2,11 3,58 1,48 2,49 
Непреки 42,75 46,99 7,12 7,83 6,54 7,83 
Общо 45,18 51,09 9,24 11,4

1
8,02 10,32

Фигура 1 показва, че консумацията на електроенергия ще нарасне, ако не бъдат взети 
мерки. Двата варианта — доброволен и екопроектиране, ще доведат до значително 
намаляване на ръста на консумацията на електроенергия. 

Обща годишна консумация на енергия в ЕС-27, TWh
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Фигура 1. Обща годишна консумация на енергия в ЕС-27 в TWh 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Доброволният вариант е предпочитаният избор. Той допринася за продължаването на 
текущата положителна тенденция за повишаване на енергийната ефективност и 
икономия на хартия (чрез двустранно печатане/копиране и режима N-printing) и 
обхваща и други въпроси по ефективното използване на ресурсите като рециклиране и 
повторна употреба. Той поражда значително по-големи икономии в този динамичен 
продуктов сектор отколкото алтернативата със задължителни изисквания за 
екопроектиране, осигурява гъвкавост, позволява по-бързо актуализиране на целевите 
равнища и е свързан с по-малка административна тежест. За разлика от задължителните 

                                                 
14 Икономиите на разходи за хартия се изчисляват чрез умножаване на броя на спестените 

страници по 0,02 EUR (цената за 1 страница, изчислена и в глава 2). Цената на електроенергията 
е за kWh първична енергия. Използвана е цената на електроенергията за бита през 2010 г. от 0,18 
EUR/kWh без данъците, като се приема дългосрочно годишно увеличение на цената на 
електроенергията с 4 % (средно за периода 2011—2030 г.). 
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мерки, той не поражда риск от отрицателно въздействие върху ефективността на 
сегашните успешни политически мерки на ЕС, като например ENERGY STAR. 

По-конкретно, последиците от доброволния вариант са: 

• принос за постигане на целите „20-20-20“ (през периода 1990—2020 г.) с 25 
TWh годишно преки икономии на електроенергия чрез подобряване на 
ефективността и с еквивалента на приблизително 4 TWh непреки икономии на 
електроенергия чрез спестяване на хартия или общо 29 TWh (равняващи се на 
1,1 % от общото потребление на електроенергия през 2007 г.); 

• принос за постигане на целите „20-20-20“ (през периода 1990—2020 г.) под 
формата на пряко намаляване на емисиите на парникови газове годишно с 9,6 
млн. тона CO2 еквивалент (за електроенергия) и 0,6 млн. тона CO2 еквивалент 
(за хартия) или общо 10,2 млн. тона CO2 (т.е. 0,2 % от емисиите на парникови 
газове в ЕС); 

• принос за неенергийната ефективност на използване на материалните ресурси с 
намаляването с над 1 милиона тона (1 Mt) на потреблението на офис хартия 
през периода 1990-2020 г. и принос за рециклирането и повторната употреба; 

• спазване на изискванията на Директива 2009/125/EО за екопроектирането, и 
по-специално на съображения 18 и 19, член 15, параграф 6 и приложение VIII; 

• че изискванията вече ще са влезли в сила и спазването им ще е свързано с по-
малко разходи отколкото в случая с регламент; 

• че е налице съвместимост и взаимно допълване със съществуващите 
инструменти на политиката; 

• че липсва значителна административна тежест за производителите или за 
търговците на дребно; 

• незначително увеличение (ако има такова) на разходите по закупуването, което 
ще бъде обаче далеч по-малко от икономиите на етапа на използване на 
продукта; 

• отсъствие на значително въздействие върху конкурентоспособността на 
отрасъла и върху заетостта, по-специално в МСП. 
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