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1 Въведение 

Индустрията за изображения е иновативна и с дълга история в екологичните 

подобрения. Индустрията за изображения, представена от EuroVAprint1, се стреми 

да разшири ангажимента си за непрекъснато подобряване чрез настоящото 

доброволно споразумение („Доброволно споразумение*“), което според нея ще 

спомогне приноса за постигането на Плана за действие на ЕС2 за енергийна 

ефективност. Очаква се предложените ангажименти, както са зададени тук, да 

доведат до преки икономии на електроенергия в ЕС в размер на 25 TWh годишно, 

без отчитане на допълнителните икономии, които ще бъдат получени чрез 

увеличаване на ефективността на ресурсите. Настоящото Доброволно 

споразумение следва да даде възможност на клиентите да вземат по-устойчиви 

решения за покупки, като им предостави по-точна информация за екологичните 

показатели на нашите продукти. 

С три години закъснение (2011—2014) - период, през който действаше предишната 

версия на Доброволното споразумение, индустрията за изображения завърши 

техническото преразглеждане на ангажиментите си за периода от 2015 нататък. От 

                                                           
1 EuroVAprint е сдружение с нестопанска цел, което обединява всички производители на оборудване 

за изображения, които работят в Европа и са подписали настоящото Доброволно споразумение. 
Асоциацията предоставя правни и административни средства за надзор на изпълнението и 
мониторинга на настоящия набор от задължителни ангажименти, поети от неговите членове. За 
подробности вижте www.eurovaprint.eu. 

 
2 Източник: Работен документ на службите на Комисията – Резюме на оценката на въздействието, 

придружаващ документа Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно 
Доброволна схема за екопроектиране на оборудване за изображения – COM (2013) 23 окончателен. 

https://ec.europa.eu/energy/en/voluntary-agreements-under-eco-design-legislation
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/VA%20Imaging%20Self-Regulatory%20Initiative-V-4-0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/VA%20Imaging%20Self-Regulatory%20Initiative-V-4-0.pdf
http://www.eurovaprint.eu/
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есента на 2012 EuroVAprint започна консултации на вътрешно и външно ниво (със 

заинтересовани страни), като си зададе нови амбициозни технически изисквания, 

които трябваше да бъдат възприети в кратки срокове. 

Пазарното покритие от компаниите, участващи в преразглеждането на 

Доброволното споразумение, е над 95% от продадените в ЕС хардуерни единици, 

които са в обхвата на това Доброволно споразумение. Целта е да продължи да се 

разширява обхватът му и да се включат възможно най-много фирми. 

Обхватът на Доброволното споразумение се основава на Предварително 

проучване на ErP върху „Оборудване за изображения“ (част 4) и свързано с 

ENERGY STAR®. То цели да обхване продуктите и технологиите за дома и офиса с 

най-големи обеми на продажбите. От подготвителното проучване на ErP става 

ясно, че тази продуктова категория съдържа голямо разнообразие от видове 

продукти, проектирани и продавани за много различни пазари и приложения. 

Продуктите варират от съвсем достъпния персонален принтер, който се използва 

понякога от потребител в домакинството, през многофункционалните устройства, 

използвани в офиси от групи служители за обслужване на ежедневни нужди от 

копиране, печат, сканиране и изпращане на факсове, и до системите за 

високопродуктивен печат, проектирани за режим на непрекъсната работа в печатни 

помещения. 

При разработването на основополагащото Доброволно споразумение индустрията 

за изображения бе изправена пред предизвикателството да формулира изисквания, 

които да са не само съответстващи и определящи за постигането на екологична 

ефективност, но и приложими за широката гама различни продукти за изображения 

на пазара. Независимо от факта, че индустрията за изображения се фокусира 

върху продуктите с най-много продадени количества, ограничавайки обхвата до 

домакинско и офис оборудване, остана проблемът с многообразието, породено 

предимно от множеството различни изисквания на клиентите на пазара за 

изображения. 

Поради посочените по-горе причини подписалите страни ще се придържат към 

изискванията на настоящото Доброволното споразумение за по-голямата част от 

продуктите. Независимо от това, не може да бъде избегнато изключването на някои 

продукти. 

В съответствие със съобщението на Европейската комисия относно 

Споразуменията за околната среда на общностно равнище в рамките на Плана за 

действие за опростяване и подобряване на регулаторната среда, версия v.4.0 на 

Доброволното споразумение  беше потвърдена от Европейската комисия чрез 

доклад до Европейския парламент и Съвета, публикувани на 29 януари 2013 г. 


