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Dyrektywa dotycząca ekoprojektu (2009/125/WE)
Przepisy wykonawcze
Firma Canon przestrzega odpowiednich rozporządzeń wykonawczych (tzw. „partia”)
na mocy dyrektywy UE dotyczącej ekoprojektu (2009/125/WE) oraz podobnych
przepisów w krajach innych niż kraje UE. Dyrektywa dotycząca ekoprojektu ma na
celu poprawę efektywności energetycznej produktów.
Partia 4: dobrowolna umowa dotycząca urządzeń do przetwarzania obrazu
W czerwcu 2011 r. firma Canon podpisała dobrowolną umowę, która została zawarta
jako alternatywa dla potencjalnych przepisów dyrektywy dotyczącej ekoprojektu
(2009/125/WE) w sprawie poprawy działania urządzeń do przetwarzania obrazu na
środowisko. Ta samoregulacyjna inicjatywa narzuca uczestnikom ponadstandardowe
wymagania, a jej autorami i wykonawcami są producenci sprzętu do przetwarzania
obrazu. Inicjatywa została zatwierdzona przez Komisję Europejską w styczniu 2013 r.
jako równoważna wiążącym regulacjom prawnym. VA określa cele w zakresie
zmniejszenia zużycia energii przez druk i kopiowanie w UE i zajmuje się nie tylko
oszczędzaniem energii, ale również aspektami związanymi z efektywnym
gospodarowaniem zasobami, wykorzystaniem atramentu, tonera i papieru oraz ich
recyklingiem.
W 2014 r. 16 sygnatariuszy EuroVAprint uzgodniło nowe cele jako VA wer. 5.2. Z dniem
1 stycznia 2015 r. 70% wprowadzanych na rynek UE produktów TEC (o typowym
zużyciu energii) i 90% produktów OM (o trybie operacyjnym) musi kwalifikować się do
oznaczenia EU ENERGY STAR® 2.0, a cele te muszą być zwiększane o dwa kolejne
przyrosty, począwszy od stycznia 2016 r. i stycznia 2017 r.
VA zawiera konkretne zobowiązania dotyczące energii, oszczędności papieru i opcji
(domyślnie włączony tryb dwustronny), papieru makulaturowego*1, części
zamiennych oraz informacji na temat opcji wycofania z eksploatacji materiałów
eksploatacyjnych. VA nakazuje też producentom informowanie użytkowników o
sposobach odpowiedzialnego korzystania z papieru do drukarki.
Począwszy od wersji VA 5.2, w przypadku nowych modeli wprowadzanych do obrotu
w UE po dniu 1 stycznia 2015 r., sygnatariusze udostępnią części zamienne (jeśli są one
oferowane) na okres co najmniej pięciu lat dla produktów laserowych i trzech lat dla
produktów atramentowych po zaprzestaniu produkcji.

