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(извадка със съкращения) 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА 
 

ENV/B.3/ETU/2016/00XXMV 

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА, 

УСТАНОВЕНИ С ЧЛ. 4 ОТ ДИРЕКТИВА ОТНОСНО ОЕЕО,  

КЪМ КОНСТРУКЦИЯТА НА ПРОДУКТИ  

за казуса с многократна употреба на касети за принтери 

3. Технически спецификации 

 
3.1. Общи положения 
 
В Работния план за кръгова икономика (на ЕК, бел.пр.) се набляга на важността на 

екологичното проектиране, чрез което да се създават трайни и здрави продукти, лесни за 

поправка, обновяване или възстановяване, и като цяло да улеснява пестенето на ценни 

ресурси. В плана се подчертава, че електрическите продукти и тези на електрониката са 

особено важни в този контекст и се посочва, че „Комисията ще наблегне на аспектите на 

кръговата икономика в бъдещите изисквания към проектирането на продукти в 

Директивата за екологично проектиране (еко-дизайн)... Комисията ще анализира тези 

въпроси „продукт по продукт”, вземайки предвид спецификите и предизвикателствата 

на различните продукти и в сътрудничество със съответните участници в процесите”. 

.............................................. 

 

До сега е постигнат незначителен напредък в изпълнение на изискването на чл. 4, между 

другите причини, и защото интересите на производители на оригинални консумативи, тези 

на възстановени продукти и потребители не са съгласувани. Важно ли е тогава държавите 

членки да предприемат подходящите мерки и да осигурят стимули за насърчаване на 

подобрено продуктово проектиране, предпазвайки единствено пазара и конкуренцията, и 

поощрявайки иновациите. 

В своето законодателно предложение относно отпадъците, Комисията предлага да бъде 

насърчено по-доброто продуктово проектиране с помощта на различни финансови 

изисквания към производителите, които да бъдат налагани по силата на схеми за 

разширена отговорност на производителите на базата на разходите за извеждане на 

техните продукти от експлоатация. Това би създало още преки икономически стимули да се 

проектират продуктите така, че да може по-лесно да бъдат рециклирани и използвани 

отново. 
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За да се онагледи практическото приложение на изискванията на чл. 4 от Директивата за 

ОЕЕО за проектиране на и да се проучат съответните дефицити, бариери и възможни 

стъпки, е решено да бъде изследван казусът с принтерните касети. Касетите за принтери са 

типичен пример за оборудване, което може да влиза в употреба многократно, преди да 

приключи експлоатационния си живот. Принтерните касети, които съдържат 

електрически/електронни части и са зависими от електрическия поток или 

електромагнитните полета, за да функционират правилно, отговарят на дефиницията за  

ЕЕО и поради това попадат в обхвата на Директивата за ОЕЕО. Между другото, в 

Директивата има изискване към 2019 година да бъде достигнато разделно събиране на 

ОЕЕО на ниво около 65% от средното тегло на всички ЕЕО, излезли на пазара през 

предишните три години, или алтернативно 85% от генерирания ОЕЕО.  

 

По данни на Центъра за съвместни проучвания на Комисията, в ЕС годишно се продават 

300-500 милиона мастилени касети и 10-20 милиона тонер касети. Само 20% от тях се 

използват отново, докато в същото време се смята, че годишно 40-70% от целия обем 

използвани касети приключват съществуването си в пещи за отпадък или с общата смет. В 

същото време мастилените и тонер касетите съставляват 63% от общите разходи от 256 

милиарда евро на крайните потребители за целия експлоатационен живот на печатащите 

устройства (принтер, факс...). Това съотношение дори клони към по-високи стойности за 

евтините принтери и за МФУ-а. В зависимост от тяхната конструкция и здравина, някои 

касети могат да се използват в няколко цикъла. От гледище на разхода на ресурси и 

предвид количеството касети на пазара годишно (впоследствие изхвърляни), 

конструирането за повторна употреба и за възстановяване (рециклиране) допринасят за 

създаването и запазването на „зелени” работни места, особено МСП (малки и средни 

предприятия), както и предприятия от социалния сектор, доброволчески и благотворителни 

организации. 

 

В сравнение с практиките за многократна употреба/подготовка за такава, производството на 

нови касети води до по-високи разходи на ресурси и енергия и свързания с тях токсичен 

отпадък, който трябва да бъде разположен някъде. Много европейски МСП работят за 

пазара на (възстановени) касети за многократна употреба. Обаче вместо практиката, 

спестяваща ресурси, да бъде поощрявана, тези производители често са обект на  съдебни 

процеси с искове за нарушени авторски права и се сблъскват с касети, конструирани да 

пречат на повторната употреба, например чрез използването на лепила или запечатки, 

вместо на винтове 

........................................... 

От 2012 година производителите на оборудване за изображения са обвързани от 

Доброволното споразумение за подобряване на природосъобразната работа на този 

тип оборудване, предназначено за европейския пазар. Касетите попадат в обхвата на това 

споразумение и подписалите го се ангажират с използването на касети, които не пречат на 

повторна употреба или рециклиране, и не пречат на използването на не-ОЕМ касети. 
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Схемите за доброволно еко-обозначаване (зелени етикети) са създадени, за да повишат 

нивото на запознатост на потребителите и да направляват устойчивия избор при покупка. 

Въведените критерии за Зелен етикет на ЕС, за оборудване за изображения, включва 

„Конструкция, позволяваща рециклиране и/или повторна употреба на тонер- и 

мастилени касети” и дори „обратно събиране на касети” като изисквания за присъждане. 

3.2. Цел и задачи на изследването 

То ще допринесе за прилагането в практиката на Директивата за ОЕЕО и ще бъде 

използвано, за да улесни усилията за увеличен дял на многократно употребявани ЕЕО, и да 

ограничава създаването на повече ОЕЕО. Целта е да помогне на Комисията да оцени 

изпълнението на терен на чл. 4 посредством казуса на многократна употреба на принтерни 

касети, а евентуално, и на други типове ЕЕО, и да подпомогне държавите членки за 

повишаване степента на съответствие със законодателството на ЕС, особено по отношение 

на улесняването на многократната употреба на ЕЕО.  

 
Задачите, които трябва да бъдат изпълнени, са: 
 
Задача 1: Описание на настоящата пазарна ситуация 

Изследването ще проучи и представи количествени данни на сегашната пазарна ситуация в 

развитие с оглед на принтерните касети, включително данни за сектора на многократната 

употреба, данни за принтерни касети с потенциал за повторна употреба и данни за повторно 

използваните касети. 

В частност изпълнителят ще трябва да проучи и представи информация за поне следните: 

o информация за различни типове принтерни касети на пазара (в развитие), както за 

професионална, така и за потребителска употреба; 

o информация за потенциала на принтерни касети, предназначени за повторна 

употреба, т.е. процентът на принтерни касети, които са годни за повторна употреба 

(могат да се пълнят); 

o информация за бизнес-практиките, вкл. производителите на оригинални продукти, 

които спъват многократното използване; 

o данни за процента на използвани отново (пълнени) принтерни касети и за нивото на 

развитие на организираност на сектора на многократна употреба. 

 
Задача 2: Опис и анализ на подходящи мерки, предприети в държавите членки и на 

ниво индустрия, и оценка на тяхната ефективност 

Ще се оценят, опишат и анализират мерките, взети от държавите членки с цел прилагането 

на член 4, както и мерките индустрията, и ще бъде оценена тяхната ефективност. За тази 

цел, като минимум, изследването: 

(i) ще представи различни бизнес-модели, прилагани от производителите, за 

многократна употреба на принтерни касети, които те изваждат на пазара, и услугите 

за събиране на използвани принтерни касети. 
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(ii) ще опише мерките на държавите членки за въвеждане в практиката чл. 4 от и оценка 

на тяхната ефикасност; 

(iii) ще опише и оцени действията, вече предприети от индустрията, за изпълнение на 

изискванията в чл. 4 от Директивата за ОЕЕО и Доброволното споразумение за 

екологично проектиране, по отношение на оборудването за изображения, неговото 

приложение и ефективността по отношение на многократната употреба на 

принтерни касети; 

(iv) ще опише подходящите критерии за екологично сертифициране и ще прегледа 

съществуващата информация за тяхното прилагане. 

 
Изпълнителят ще проучи и посочи добрите практики и подпомагащи средства, прилагани и 

от държавите членки, и от производителите, за да улеснят многократната употреба или да 

бъдат отстранени пречките пред повторната употреба на използвани принтерни касети, 

включително, където е уместно, критерии за Зелено обществено снабдяване. На базата 

на този анализ изпълнителят ще оцени дали е реалистично да се приложат тези практики в 

широк мащаб (да се масовизират) евентуално, и за други типове ОЕЕО, като се държи 

сметка за съответните разходи и ползи. 

 

Задача 3: Представяне на предложения и препоръки за бъдещи действия 

На основата на оценката на настоящата ситуация, изпълнителят ще изработи препоръки/ 

предложения за бъдещи действия, които да бъдат предприети от страна на държавите 

членки и от заинтересованите страни, за да отговорят на изискванията на Директива 

относно ОЕЕО и/или за подпомагащи мерки от страна на Комисията, целящи да реализират 

изискванията към конструкцията на продуктите в съответствие с чл. 4. 

 

Изпълнителят ще предостави специфични изисквания за подобряване на сегашната 

ситуация по отношение на многократна употреба на принтерни касети, но може също да 

разшири тези предложения и препоръки и към други типове ОЕЕО. 

Изпълнителят също така ще оцени и ако прецени, ще включи препоръки за подобряване на 

сега прилаганите критерии за Еко-лейбъл, така че да станат по-добре работещи/ влиятелни 

или допълнително да улеснят многократната употреба на принтерните касети. 

................................................ 
 

3.3. Продължителност на задачите 

Задачите ще бъдат изпълнени в рамките на 9 (девет) месеца от деня на подписване на 

договора. Изпълнението на задачите може да започне преди договорът да е подписан. 

................................................. 

 

3.5. Резултати 

Резултатите ще бъдат:  

i. Предварителен доклад (за намерения) със заключително договорена подробна 

методология и работен план. 
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ii. Междинен доклад за напредъка, който ще съдържа резултата от изпълнение на 

задачи 1 и 2, който ще бъде представен пред Комисията в рамките на пет месеца 

след подписването на договора.  

iii. Заключителен доклад на изследването, който също ще съдържа резултата от 

изпълнение на задача 3, в допълнение към горното, ще бъде представен пред 

Комисията в края на периода по изпълнание на задачите (т.е., след девет месеца). 


