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Ecodesign-richtlijn (2009/125/EG)
Uitvoeringsvoorschriften
Canon voldoet aan de relevante uitvoeringsvoorschriften (de zogenaamde 'Lot') op
grond van de EU-richtlijn inzake Ecodesign (2009/125/EG) en soortgelijke wetten in
andere landen dan die in de EU. De Ecodesign-richtlijn heeft tot doel de energieefficiëntie van producten te verbeteren.
Lot 4 Vrijwillige convenant beeldverwerkingsapparatuur
Canon heeft in juni 2011 een Vrijwillig Convenant ondertekend over het verbeteren
van de milieuprestaties van beeldverwerkingsapparatuur, die is opgesteld als
alternatief voor mogelijke regelgeving in het kader van de Ecodesign-richtlijn
(2009/125/EG). Dit initiatief van zelfregulering wordt geïnstigeerd door fabrikanten van
beeldverwerkingsapparatuur en werd in januari 2013 bekrachtigd door de Europese
Commissie als equivalent van een bindende verordening. Het convenant stelt
doelstellingen vast voor de vermindering van het energieverbruik bij het printen en
kopiëren in de EU en heeft niet alleen betrekking op energiebesparing, maar ook op
efficiënt gebruik van hulpbronnen, het gebruik van inkt, toner en papier en de
recycling daarvan.
In 2014 zijn de 16 ondertekenaars van EuroVAprint nieuwe doelstellingen
overeengekomen onder de naam VA v.5.2. Met ingang van 1 januari 2015 moet 70%
van de in de EU op de markt gebrachte TEC-producten (Typical Energy Consumption)
en 90% van de OM-producten (operationele modus) voldoen aan de ENERGY STAR®
2.0-richtlijnen van de EU, en zijn de doelstellingen vanaf januari 2016 en januari 2017
nog eens in twee stappen verhoogd.
Het convenant bevat concrete toezeggingen op het gebied van energie,
papierbesparing en opties (duplex is standaard ingeschakeld), gerecycled papier*1,
reserveonderdelen en informatie over opties voor consumables aan het einde van
hun levensduur. Onder het convenant zijn fabrikanten ook verplicht expliciete
adviezen te geven aan gebruikers over verantwoordelijk gebruik van printpapier.
Onder het convenant V.5.2 zullen de ondertekenaars voor nieuwe modellen die na 1
januari 2015 op de EU-markt worden gebracht, reserveonderdelen ter beschikking
stellen (indien deze worden aangeboden) voor een minimum van vijf jaar voor
laserproducten en drie jaar voor inkjetproducten na het stopzetten van de productie.

