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Ευχαριστίες 

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, 
να εύχεσα ι ναναι μακρύς ο δρόμος, 

γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. 

Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη. 
Το φθάσιμον εκεί είν ' ο προορισμός σου. 

Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου. 
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει · 

μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. 
Η Ιθάκη σ' έδωσε το ωραίο ταξίδι. 

Χωρίς αυτήν δεν θα 'βγαινες στον δρόμο. 
Αλλο δεν έχει να σε δώσει πια. 

Κι αν πτωχΖΚJJ την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. 
'Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, 

Ιθάκη, Κωνσταντίνος Παλαμάς. 

Πριν από χρόνια ξεκίνησα ένα ταξίδι για την απόκτηση γνώσης και την 

κατάκτηση ενός ονείρου, την απόκτηση του τίτλου μηχανικός. 

Κατά την διάρκεια αυτού του ταξιδίου βρέθηκα μπροστά σε αντίξοες 

συνθήκες και φωνές, από την κοινωνία και πολιτεία, που απαξίωναν την 

έννοια του ηλεκτρολόγου μηχανικού, ιδιαιτέρως όταν όσων προέρχονται από 

τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Κατάλαβα δουλεύοντας, είτε επί του 

αντικείμενου, είτε εκτός, ότι η διαφοροποίηση ενός ηλεκτρολόγου μηχανικού 

και ενός ηλεκτρολόγου είναι σε εκείνη την λέξη. 

Ο μηχανικός «μηχανεύεται», ξεπερνά τα έως τώρα δεδομένα, βρίσκει 

καλύτερες και αποδοτικότερες τεχνικές λειτουργίας και παραγωγής. Δεν 

παραμένει στάσιμος, κινητήρια δύναμη είναι η απόκτηση γνώσης και 

εφαρμογής αυτής, σε διάφορους τομείς. Το ταξίδι δεν τελειώνει και δεν 

υπάρχει τελικός προορισμός, παρά: μικροί ενδιάμεσοι, που σε γεμίζουν με 

όρεξη και δύναμη να ξεκινήσεις για τον επόμενο. 

Θέλω να ευχαριστ1Ίσω τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Ψωμόπουλο, που 

μου έδωσε, με το συγκεκριμένο θέμα πτυχιακής, μία ώθηση να δω μια άλλη 

πλευρά: του μηχανικού. Της κατανόησης ότι από κάτι πολύ λίγο, ένα μικρός 

κτύπος, εάν γίνει ταυτόχρονα από πολλούς, ο ~Ίχος γίνεται εκκωφαντικός. 

Θέλω να ευχαριστήσω του γονείς μου, που τόσα χρόνια με βοήθησαν 

συμβουλευτικά: και με υπομονή να κάνω αυτό το όνειρο πραγματικότητα, 

έστω και αν διάλεξα το λάθος και μακρύτερο δρόμο για αυτό τον προορισμό. 
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Περίληψη 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένας από τους κύριους 

παράγοντες υπερθέρμανσης του πλανιΊυ~- Η παραγωγι1 ηλεκτρικής ενέργειας, 

επί των πλείστον, γίνεται με την χρήση στερεών καυσίμων και λιγότερο με 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που έχουν λιγότερες εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου. 

Το μερίδιο που καταναλώνουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά λόγω χρήσης 

των οικιακών συσκευών στο σύνολό τους είναι σημαντικό. Το ποσοστό αυτό 

γίνεται ακόμα μεγαλύτερο εάν λάβουμε υπόψιν και την φάση της παραγωγής 

των συσκευών αυτών. Το ποσοστό για το 2008 στις 27 χώρες κράτη μέλη για τα 
νοικοκυριά μόνο ήταν 25,4% (296,6 Mtoe). 

Η οικολογική σχεδίαση των συσκευών (προϊόντων) που καταναλώνουν 

ενέργεια (ΠκΕ) αποφέρει μείωση στην κατανάλωση ενέργειας από το εκάστοτε 

προϊόν καθ' όλη την διάρκεια της ζωής του. Με την εφαρμογι1 του οικολογικού 

σχεδιασμού των συσκευών μπορεί να επιτευχθεί σημαντικότατη μείωση των 

εκπομπών αερίων. Οικολογικός Σχεδιασμός ορίζεται ως η «ένταξη 

περιβαλλοντικών πτυχών στο σχεδιασμό του προϊόντος με στόχο τη βελτίωση 

των περιβαλλοντικών επιδόσεων του, καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 

του.» 

Η ΕΕ με την οδηγία 2005/32/ΕΚ χρησιμοποιώντας ένα σχέδιο εργασίας 

αξιολογεί τις διάφορες κατηγορίες των ΠκΕ μέσω μελετών για να αναδειχθούν 

νέες διαθέσιμες και μη τεχνολογίες που κατά τις φάσεις παραγωγι1ς, 

μεταφοράς, χρήσης, καθώς και στο τέλος ζωής των προϊόντων, έχουν μία 

μειωμένη κατανάλωση σε σχέση με τις έως τώρα εφαρμοσμένες τεχνολογίες. 

Η εργασία αυnΊ αναλύει την οδηγία 2005/32/ΕΚ και παρουσιάζει την 

μεθοδολογία και τρόπο αξιολόγησης που προτάσσει η οδηγία. Καθώς 
αναφέρει περιληπτικά τις προπαρασκευαστικές μελέτες των ΠκΕ. 

Αναφέροντας τα εκάστοτε ενεργειακά σενάρια που προκύπτουν από την 

χρήση διαφόρων τεχνολογιών, που μπορούν να εφαρμοστούν στις συσκευές, 

και αποφέρουν μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα προϊόντα 

αυτά, αντιπροσωπεύουν κυρίως τις οικιακές συσκευές που βρίσκονται σε 

ευρεία χρι1ση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ετήσια βάση επιβαρύνουν με 
την κατανάλωση τους τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. 
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Συντομογραφίες 

CELMA 

φ 

ΑΡ 

APD 

Eaνg 

Hballast 

ΒΑΤ 

ΒΝΑΤ 

ΒΟΜ 

BAU 

Cd 

Cd/ιη2 

CEN/TR 

GLS-C 

GLS-C-HW 

Ra 

CRI 

CHP 

CEN 

CENELEC 

CIE 

CFLi-R-DLS 

CFL 

CFLni 

CFLi 

Federatio11 of Na ti o11a l Ma11ufactureΓs 

Associa tio11s for Luminai.Γes a11d 
Electrotecl1nical Coιηponen ts for 
Lu111inaiΓes ί11 the Europea11 Unio11 

(lumi11ous) Flux [Ιιη] 

Acidifica tion Potential in 502 equiνalent 

Auton1atic Power Dow11 

Aνerage Illuminance [Ι χ] 

Ballast efficie11cy 

Best A νai lab l e Technology 

Best Not yet A νailable Tech11ology 

Bill Of MateΓials 

Business-As-Usual 

candela (w1it for ligl1t intensity) 

ca11dela per square ιηeter (un it for 
lutηina nce) 

CEN Tech11ical Report (ηο standard) 

Clear inca11descent latηp 

Clear incandesce11t lamp where W ~ 
200W 

Colour re11de.ring index (see a lso CRT) 

Colour Re11dering l11dex (see also Ra) 

Combi11ed Heat and Power 

Comite Euωpeen de Normalisa tion 
(Euωpean Conυnittee fοΓ 

Standardizatio11) 
Coιηite EuΙΌpeen de Normalisation 
Electrotechnique (Euωpean Co11υηittee 

for Electrotechnica l Standardization) 

Cotnmission lnternatio11ale de l'Eclairage 
(I11teι·natio11al Conυnission οη 

Illun1i11ation) 

Coιηpact Fluoι·escent Reflector Lamp 
witl1 i11tegra ted ballas t tl1at 111eets tl1e 
requirement for a Di1·ec tio11a l Ligl1t 
SouΓce 

Coιηpac t Fluorescent Laηψ 

Compact Fluoresce11t Lanψ 11011 
integrated bal last 

Co1ηpact Fluoresce11t Lamp w itl1 
integi·a ted ballast 

Ομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων 

Κατασκευαστών Φωτιστικών και για 

Ηλεκτροτεχνικ1iς Εξαρτήματα για 

Φωτιστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Φωτεινότητα 

Δυναμικό Οξίνισης σε ισοδύναμο S02 
Αυτόματη Απενεργοποίηση Λειτουργ ίας 

Μέση Ένταση Φωτός 

Απόδοση Στραγγαλιστικού πηνίου 
(Μπάλαστ) 

ΒΔΤ Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνολογία 

ΒΜΔΤ Βέλτιστη Μη Διαθέσιμη ακόμ α 

Τεχνολογία 

Λίστα των Υλικών 

Candela (μονάδα για την ένταση του 
φωτός) 

candela ανά τετραγωνικό μέτρο (μονάδα 
για την φωτεινότητα) 

CEN Τεχνικ1i Έκθεση (δεν υπάρχει 

πρότυπο) 

Διαφανής λαμπτήρας πυρακτώσεως 

Διαφαν1iς λαμπτιiρας πυρακτώσεως όπου 

W~200W 

Δείκτης απόδοσης χρωμάτων (βλέπε 
επίσης CRI) 

Ευρετιiριο Απόδοσης Χρωμάτων (βλ. 
επίσης Ra) 

Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και 

Θερμότητας 

Ευρωπαϊκή Επ ιτροπιi Τυποποίησης 

Ευρωπαϊκ1i Επιτροπ1i Ηλεκτροτεχνικ1iς 

Τυποποίησης 

Διεθν1i ς Επιτροη1i Φωτισμού 

Συμπακτιi λάμπα φθορίου με 

ενσωματωμένο μπάλαστ, το οποίο 

υπόκειται στις απαιτιiσεις των 

κατευθηντήρ ιων πηγών φωτός 

ΣυμJΊακτιi λάμπα φθορίου 

Συμπακτή λάμπα φθορίου χωρίς 

ενσωματωμένο μπάλαστ 

Συμπακτιi λάμπα φθορίου με 
ενσωματωμένο μπάλαστ 
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CFLi-R
NDLS 

DGTREN 

DIY 

DLOR 

EMC 

EOL 

EEI@FL 

EEI@PL 

ΕΕΙ 

EPBD 

ErP 

EuP 

EC 

CECED 

ELC 

EUP 

FL 

GLS-F 

FU 

GWP 

GCV 

GEI{ 

HL-MV-R
HW 

HL-LV 

HL-MV 

HL-MV-HW 

HL-LV-R 

HL-MV-R 

HEPS 

Ε 

Co1ηpact Fluorescent ReflectoΓ Lamp 
with integrated ballast tl1at does not meet 
tl1e requi.Γen1ent for a Directional Light 
Source 

Directorate General fοι- TΓansport and 
Eneι-gy 

Do It Yourself 

Downward Ligl1t Output Ratio 

ElechΌMagnetic Compatibility 

End Of Life 

Energy Efficiency at Full Load 

Energy Efficiency at Part Load 

Energy Efficiency Index 

Energy Perfonηance of Buildings 
Directiνe 

Energy related Product 

Energy using Product 

European Comn1ission 

European Comlηittee of domestic 
Equipment Manufacturers 

European Lamp Companies Federation 

Eutrophicatio11 Potential, i11 Ρ04 or Ρ205 
equiνalent 

Fluorescent Lamp 

Frosted (or non-clear) incandescent lamp 

Functional U11it 

Global Warming Potential 

Gross Calori.fic Value 

Gross E11ergy Requirements 

Halogen Reflector lamp for use οη 

Mai.11s Voltage 230V where W?. 80W 

Halogen lamp for use on extra Low 
Voltage 12V 

Halogen lamp for use on Mains Voltage 
230V 

Halogen laιηp for use 011 Mai11s Voltage 
230V w here W?.80W 

Halogen Reflector la1ηp for use 011 extra 
Low Voltage 12V 

Halogen Reflector lamp for use 011 Mains 
Voltage 230V 

Higl1er Efficiency Peiformance Standard 

Illuminance [!χ] 

ΠσΕ 

ΠκΕ 

Συμπακτι1 λάμπα φθορίου με 

ενσωματωμένο μπάλαστ, το οποίο δεν 

υπόκειται στις απαιτήσεις των 

κατευθυντι1ριων πηγών φωτός 

Γενοο1 Διεύθυνση Μεταφορών και 

Ενέργειας 

Κάντο-Μόνος-Σου 

ΠτωτιΚJ1 Αναλογία Εκπομπής Φωτός 

Ηλεκτρομαγνητικ11 Συμβατότητα 

Τέλοςζω11ς 

ΕνεργειαΚJ1 απόδοση σε λειτουργία 

πλήρους φορτίου 

Ενεργειακή απόδοση σε λειτουργία 

μερικού φορτίου 

Δείκτης ΕνεργειΟΚJ1 Απόδοσης 

Οδηγία ΕνεργειαΚJ1ς Απόδοσης Κτιρίων 

Προϊόν που σχετίζεται με την Ενέργεια 

Προϊόν που καταναλώνει Ενέργεια 

Ευρωπαϊκή Επιτροπ11 

Ευρωπαϊκή Επιτροπ11 των εγχώριων 

Κατασκευαστών Εξοπλισμού 

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εταιρείες 

Λαμπτι1ρων 

Δυναμικό Ευτροφισμού, σε ΡΟ4 11 
ισοδυνάμου Ρ205 

Λάμπα φθορίου 

Παγωμένος (11 μη διαφαν11ς) λάμπα 
πυρακτώσεως 

ΛειτουργιΚJ1 Μονάδα 

Παγκόσμιο Δυναμικό Θέρμανσης του 

πλαν11τη 

Μικτές Ενεργειακές Απαιτήσεις 

Ανακλαστικός Λαμπτι1ρας Αλογόνου για 

να χρ11ση για την τάση του ρεύματος 

230V όπου W?. 80W 

Λαμπτι1ρα αλογόνου για χρήση σε πολύ 

χαμηλ~1 τάση 12V 

Λαμπτήρα αλογόνου για χρ11ση σε τάση 

ρεύματος 230V 

Λαμπτήρα αλογόνου για χρ11ση σε τάση 

ρεύματος 230V όπου W?. 80W 

Ανακλαστικός Λαμπτι1ρας Αλογόνου για 

χρήση σε πολύ χαμηλή τάση 12V 

Ανακλαστικός Λαμπη1ρας Αλογόνου για 

χρήση με τάση τροφοδοσίας 230V 

Πρότυπο Ανώτατης Απόδοσης 

Φωτεινόη1τα [Ιχ] 
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IESNA 

ipm 

GLS 

GLS-R 

GLS-R-HW 

ΙΡ (rating) 

ΤΕΕ 

TEC 

ΙΕΑ 

TLCOS 

rso 
LLMF 

Plainp 

LSF 

LLCC 

LCA 

LCC 

LED 

LOR 

LFL 

LVD 

LER 

LERc 

LMF 

L 

Hlainp 

Lx 

mtoe 

ΜΗ 

MH-R 

MHi-l~ 

MEEUP 

MEPS 

ΝΑ 

ΟΜ 

lllun1inating Engiι1eering Society of 
North America 

lιnages per 1ninιιte 

Inca11descent lainp 

lncandescent Reflector lamp 

lncandescent Reflector lamp wJ1ere W;:: 
200W 

Ingress Protection 

Tntelligent Eneι·gy for Europe 

lnternational Electrotecl1nical 
Comrnission 
Tnternational Energy Agency 

Jnternational Lamp COding Systeιn 

International Standards Organisation 

Lamp Lun1en Maiηtenance Factor 

Laιηp power [W] 

Lamp Surνiνal Factor 

Least Lίfe-Cycle Cost 

Life Cycle Assess1nent 

Life-Cycle Cost 

Light Emitti11g Diode 

Ligl1t Output Ratio 

Linear Fluorescent Lillllp 

Low Voltage DίΓectiνe 

Luminaire Efficacy Rating 

Lu1ηίnaire Efficacy Rating coπected 

Luιηinaire Maintenance Factor 

Luminance [cd/m2] 

Lumίnoιιs efficacy of a laιnp [lm/W] 

Lιιχ (ιιιιίt for illιιmination) 

Megatonne of oil eqιιiνal ent 

Meta!Halide lillllp 

Meta!Halide Reflector Ιaηψ 

Meta!Halide Reflector lamp witl1 
integι·a ted ballas t 

Metl1odology study fοΓ Ecodesign of 
Energy-using Products 

Minίmuιη Efficie11cy (Energy) 
Perforιηance Standards 

mini.Jηιιm Illιιminance 

Not Applicable 

Opeι·atio11al Mode 

Κοινωνία Μηχανικών Φωτισμού Βορείου 

Αμερικ1Ίς 

εικόνες ανα λεπτό 

Λάμπα πυρακτώσεως 

Λάμπα πυρακτώσεως με ανακλαστήρα 

Ανακλαστικός Λαμπτι1ρας Πυρακτώσεως 
όπουνν;::2οονν 

Προστασία Εισόδου 

Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη 

Διεθν11ς Ηλεκτροτεχν ικ11 Επ ιτροπή 

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας 

Διεθν1Ίς Σύστι1μα Κωδικοποίησης 
Λαμπτήρων 

Διεθν1Ίς Οργανισμός Τυποποίησης 

Συντελεστής Συντήρησης της Φωτεινής 
Ροής Λαμπτήρα 

Ισχύς Λαμπτήρα [W] 

Συντελεστής Επιβίωσης Λαμπτι1ρα 

Ελάχιστο Κόστος Κύκλου Ζωής 

Ανάλυση Κύκλου Ζωής 

Κόστος Κύκλου Ζωής 

Δίοδος Εκπομπής Φωτός 

Αναλογία Εκπομπής Φωτός 

Γραμμικός Λαμπτήρας Φθορισμού 

Οδηγία Χαμηλ11ς Τάσης 

Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας 

Φωτιστικού 

Διόρθωση Φωτιστικής 

Αποτελεσματικότητας 

ΣυντελεστιΊ Συνη1ρησης Φωτιστικού 

Φωτεινότητα [cd/1112] 

Φωτεινή Απόδοση λυχνίας [lm/W] 

Lu x (μονάδα φωτεινότητας) 

Μεγάτονο ι ισοδυνάμου πετρελα ίου 

Λαμπτήρα Μεταλλικών Αλογονιδίων 

Λαμπ11Ίρας Μεταλλικών Αλογονιδίων με 

ανακλαστιΊρα 

ΛαμπτιΊρας Μεταλλικών Αλογονιδίων με 

ανακλαστι1ρα με ενσωματωμένο 

στραγγαλιστικό πηνίο 

Μεθοδολογία Μελέτη για τον Οικολογικό 
Σχεδιασμό των Προϊόντων που 

καταναλώνουν Ενέργεια 

Ελάχιστα Πρότυπα Απόδοσης (ενέργεια) 

Ελάχιστη Φωτεινότητα 

Δεν εφαρμόζετα ι 

Κατάστασης Λειτουργίας 

Κυριάκος Ευσταθίου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ για την Οικολογικι1 Σχεδίαση των ΠκΕ 

Σελ. viii 



OLED 

ODP 

ΡΜ 

ΡΟΡ 

PJ 

ΡΑΗ 

ΕΝ χχχχχ 

Preal 

PsysteΠ1 

RoHS 

SCis 

TEC 

VOCs 

WEEE 

WLED 

WLED-LV
DLS 

WLEDi
NDLS 

WLEDi-DLS 

Organic Ligl1t EΠ1itting Diode 

Ozone Depletion Potential 

Pa rticu la te Ma tter 

Persistant Organic Pollutants 

PetaJoule = 1σι s Joule 

Polycyclic Ar01ηatic HydIΌcarbons 

Prefix for a European Standard 

Real power consuιηption of a lun1inai1·e 

J{eal power consuιηption of tl1e Ιaιηp and 
ballast/ transforιηer / electronics 

Restriction of tl1e use of certain 
Hazardous Substances 

Solid fuel SΠ1all Combustion lnstallations 

Total Energy Consumption 

Volatile organic compounds 

Waste of Electrical and Electronic 
Equipment 

White LED 

Wlιite LED lamp that retrofits a l1alogen 
reflectoΓ lamp for extra Low Voltage 
(12V) and ιηeets tl1e requiΓement fοΓ a 
Directional Ligl1t Sou!"ce 

White LED lamp that retrofits an 
incandescent or l1alogen mains νoltage 
laΠ1p and does not ιneet the requireιηent 
for a Diι·ectional LightSource 

White LED lamp tl1at retrofits an 
incandescent 01· halogen n1ains νoltage 
Γeflector lamp and meets tl1e requirement 
for a Directional Ligl1t Source 

ΣΕΚ 

Οργανικιi Δίοδος Εκπομπιiς Φωτός 

Δυναμικού Μείωσης του Όζοντος 

Αιωρούμενα Σωματίδια 

Μόνιμοι Οργανικοί Ρύποι 

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί 

Υδρογονάνθρακες 

Πρόθεμα για ευρωπαϊκό πρότυπο 

Πραγματική Κατανάλωση Ισχύος 

Φωτιστικού 

Πραγματική κατανάλωση ισχύος του 

λαμπτήρα και 

μπάλαστ/ μετασχηματιστιi /ηλεκτρονικών 

Περιορισμός της χριiσης ορισμένων 

επικίνδυνων ουσιών 

Μικρές Εγκαταστάσεις Καύσης Στερεών 

Καύσιμων 

Συνολική Ενεργειακή Κατανάλωση 

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις 

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού 

Λευκιi λυχνία LED 

Λευκή λάμπα LED που μετατρέπει ένα 
φωτιστικό αλογόνου ανακλασηiρα 

χαμηλής τάσης (12V) και ανταποκρίνεται 
στις απαιτησεις για μια κατευθυντική 

φωτεινιi πηγή. 

Λευκή λάμπα LED που μετατρέπει παλιό 

φωτιστικό πυρακτώσεως ιi αλογόνου και 

δεν ικανοποιεi. την απαίη1ση για μια 

κατευθυντική φωτεινή πηγή. 

Λευκή λάμπα LED που μετατρέπει παλιό 
φωτιστικό πυρακτώσεως ή αλογόνου και 

ανταποκρίνεται στι1ν απαίη1ση για μια 

κατευθυντικιi φωτεινιi πηγή. 
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Εισαγωγή 

Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου (en. Greenhouse Effect) αναφέρεται 

στην αλλαγή της σταθερής θερμοκρασίας ενός πλανήτη. Η αλλαγή αυτή στην 

ατμόσφαιρα του, γίνεται λόγω της παρουσίας αερίων που έχουν την ιδιότητα 

να απορροφούν και να εκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία. 
Τα αέρια του θερμοκηπίου, όπως ονομάζονται, στα οποία 

περιλαμβάνονται, ο ατμός του νερού, το διοξείδιο του άνθρακα (C02) και το 
μεθάνιο, ζεσταίνουν την ατμόσφαιρα απορροφώντας αποτελεσματικά την 

θερμική υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται από την επιφάνεια της Γης, 

από την ίδια την ατμόσφαιρα και από τα σύννεφα. 

Ως αποτέλεσμα της αύξησης της θερμοκρασίας της, η ατμόσφαιρα, 

επίσης, εκπέμπει θερμική ακτινοβολία προς όλες τις κατευθύνσεις, και κυρίως 

προς την επιφάνεια της Γης. 
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Εικόνα Ο - 1 Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου 

Έτσι, τα αέρια του θερμοκηπίου παγιδεύουν θερμότητα ανάμεσα σε 

επιφάνεια και ατμόσφαιρα. 

Ο μηχανισμός διαφέρει ριζικά από τον τρόπο που λειτουργεί ένα 

πραγματικό θερμοκήπιο . Ένα θερμοκήπιο απομονώνει τον αέρα στο 

εσωτερικό της δομής, έτσι ώστε η θερμότητα δεν χάνεται μέσω της μεταφοράς 

της στον περιβάλλοντα χώρο. 

Το φαινόμενο του θερμσκηπίου ανακαλύφθηκε από τον Joseph Fourier 
το 1824, πρώτα αξιόπιστα πειράματα έγιναν από τον John Tyndall το 1858 και 
αναφέρθηκε σε αυτό αναλυτικά ο Svante Arrhenius το 1896. 

Σε περίπτωση μικρής συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου, θα 

ήταν έντονη η απουσία του φαινομένου στην ατμόσφαιρα, και η μέση 

θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης των 14 ° C, θα περιοριζόταν στον μέσο 
όρο των -18 ° C. 

Κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα, η θερμοκρασία έχει αυξηθεί 

περίπου κατά 5° C. Πολλοί επιστήμονες, πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται στο 
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γεγονός της σημαντικής αύξησης της συγκέντρωσης αερίων του θερμοκηπίου 

και κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα (C02). Έχουν, επίσης, εκφράσει τον 
φόβο τους, ότι εάν οι άνθρωποι διατηρήσουν την παραγωγι1 αυτών των 

αερίων με μεγάλη ποσοστιαία αύξηση, τα αποτελέσματα θα είναι αρνητικά ως 

προς τη φύση. Φυσικά φαινόμενα, τα οποία αυτή την στιγμή είναι ήπια, θα 

γίνουν πιο έντονα (πχ. πιο σοβαρές πλημμύρες και ξηρασία, η αύξηση της 

θερμοκρασίας στου πόλους της Γης με επακόλουθα, το λιώσιμο των πάγων και 

την ανύψωση στην στάθμη της θάλασσας. Αυτές οι αλλαγές στο περιβάλλον 

κατά πάσα πιθανότητα θα προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία. 
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Ωστόσο, ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η αύξηση της 

θερμοκρασίας του πλανιΊτη που βιώνουμε σήμερα είναι ένα φυσικό φαινόμενο 

και αποτελεί μέρος του φυσικού κύκλου της Γης. 

Σήμερα, κανείς δεν μπορεί να αποδείξει εάν είτε η μία είτε η άλλη θεωρία 

είναι σωστή, αλλά ένα είναι σίγουρο. Σε όλο τον κόσμο εκπέμπονται αέρια 

θερμοκηπίου, σε πολύ υψηλά ποσοστά και έχουν αναφερθεί μόνο μικρά 

σημάδια μείωσης των εκπομπών μέχρι τα τελευταία χρόνια. 

Μετά το Πρωτόκολλο του Κυότο το 1997, ο κόσμος έχει κάνει επιτέλους το 
πρώτο βήμα για τη μείωση των εκπομπών.Κατά την διάρκεια της Συνόδου του 

Κυότο το 1997, τα Ευρωπαϊκά κράτη μέλη, δεσμεύθηκαν για 8% μείωση στις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2012. 

Οικολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων 

Εντός του έτους 2005, από το σύνολο της ενέργειας που καταναλώθηκε 
από τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά το 69% χρησιμοποιήθηκε για θέρμανση, 14% 
για ζεστό νερό χρήσης και περίπου το 17% σε φωτισμό, για παρασκευή 
φαγητού και σε άλλα ηλεκτρικές συσκευές. Αν και το ποσοστό της 

καταναλισκόμενης ενέργειας για θέρμανση έχει μειωθεί τα τελευταία 20 
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χρόνια, αναμένεται το ποσοστό κατανάλωσης για της ηλεκτρικές συσκευές από 

15% το έτος 2000 να ανέβει σε 27% έως το 2030. Στα 27 κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από οικιακές 

συσκευές υπολογίζεται σε 29% του συνόλου της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

Ως άμεση επίπτωση της κατανάλωσης μεγάλων μεγεθών ενέργειας είναι 

αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα (C02) στην 

ατμόσφαιρα. Κάθε προϊόν που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας, για 

να λειτουργήσει καταναλώνει μία ποσότητα ενέργειας. Η ενέργεια αυτή 

μπορεί να προέρχεται από στερεό: καύσιμα ή ηλεκτρική ενέργεια . 

Η καύση των στερεών καυσίμων, ως μέσο παραγωγής ενέργειας 

(πετρέλαιο π.χ.), έχει ως επακόλουθο την άμεση εκπομπή αερίων του 

θερμοκηπίου, και σε μεγάλο βαθμό διοξείδιο του άνθρακα (C02). Το ίδιο 
ισχύει και στην κατανάλωση ηλεκτρικ~Ίς ενέργειας από μία ηλεκτρική 

συσκευή. Βέβαια δεν υπάρχει άμεση εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, αλλά: 

έμμεση. Η παραγωγή της γίνεται, κατά: κόρον, από σταθμούς παραγωγής 

ηλεκτρικ1Ίς ενέργειας, οι οποίοι χρησιμοποιούν στερεό: καύσιμα ώστε να 

λειτουργήσουν. Το ποσοστό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μικρό, όσο και αν τα τελευταία χρόνια 

υπάρχει σημαντική αύξηση του ποσοστού αυτού. 

Έτσι σκεπτόμενοι την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικ1Ίς ενέργειας του 

μέσου ευρωπαϊκού νοικοκυριού συνειδητοποιούμε το μέγεθος του ποσού των 

εκπομπών, ανά: έτος, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο σύνολό της. 

Βέβαια, όταν γίνεται αναφορά: στο περιβάλλον και στους πιθανούς 

κίνδυνους που αυτό διατρέχει, η υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελεί αυτή τη 

στιγμή ίσως το πλέον πιεστικό πρόβλημα, όμως υπάρχουν και πολλά: άλλα 

προβλήματα, π.χ . η εξάντληση των πρώτων υλών και η κατανάλωση νερού. Η 

κατανάλωση νερού δεν αποτελεί μείζον πρόβλημα σε πολλές ευρωπαϊκές 

περιοχές, όμως είναι ένα κρίσιμο θέμα σε πολλές περιοχές όπου λαμβάνει 

χώρα η παραγωγή ηλεκτρονικών τμημάτων/ εξαρτημάτων: Η ρύπανση του 

νερού με τοξικές ουσίες και ο ευτροφισμός επιδεινώνουν το πρόβλημα. Επίσης, 

σε ορισμένες περιοχές αποτελούν προβλήματα και οι εκπομπές καυσαερίων 

που ευθύνονται για το φωτοχημικό νέφος, η όξινη βροχή και η μετάδοση 
τοξικών ουσιών. Άλλα προβλ~1ματα περιλαμβάνουν το θόρυβο, τις οσμές και 

την ακτινοβολία . Όλες αυτές οι επιπτώσεις διαπιστώνονται κατά: τη διάρκεια 

του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, ίσως ακόμα και αρκετές φορές. 

Τα ενεργοβόρα μέρη ενός νοικοκυριού δεν είναι κάποια άλλα παρά: οι 

ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται σε όλα τα σπίτια. Από την 

συσκευή παρασκευής καφέ έως το θερμοσίφωνο, όλες συνολικό: ευθύνονται για 

το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης ενέργειας και, κατά συνέπεια, του 

μεγαλύτερου ποσοστού εκπομπής CΟ2στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βέβαια οι χρήστες βλέπουν μόνο την μύτη ενός παγόβουνου στην μορφή 

του λογαριασμού της εκάστοτε εταιρείας παροχι1ς ηλεκτρικής ενέργειας, νερού 

ή φυσικού αερίου. Το μέγεθος της κατανάλωσης όμως είναι περισσότερο, αν 

λάβουμε υπόψιν και το ποσοστό ενέργειας που καταναλώνεται κατά την 

κατασκευή, την μεταφορά, την συνολική κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος 

κατά: την διάρκεια ζωιΊς του και τέλος απαιτούμενη ενέργεια για την 
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αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωση μερών ιi στο σύνολό του. 

Για παράδειγμα, οι οικιακές συσκευές, οι συσκευές γραφείου και ο 

οικιακός φωτισμός, καταναλώνουν μεγάλο μέρος της συνολικιiς οικιακ1iς 

ενέργειας κατά την χριiση, ενώ ένα υψηλό ποσοστό αυτής της ενέργειας 

καταλιiγει σε σπατάλη θερμότητας κατά στην παραγωγή φωτός. Επιπλέον, η 

υψηλή καινοτομικότητα, η μεγάλη ανάπτυξη και κυκλοφορία ηλεκτρονικών 

προϊόντων συνεπάγεται ότι πολλά τέτοιου είδους προϊόντα καταλήγουν 

σ1iμερα στα απορριμμάτα. Ένα ηλεκτρονικό προϊόν που κυκλοφορεί στην 

αγορά έχει κατά πάσα πιθανότητα κατασκευασθεί από ένα πλήθος 

διαφορετικών τμημάτων/ εξαρτημάτων που προέρχονται και παράγονται σε 

διάφορα σημεία του πλανήτη, και τα οποία έχουν ενδεχομένως κάνει αρκετές 

φορές το γύρο του κόσμου. Η συνθετότητα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

συσκευών έγκειται στο ότι περιέχουν ένα πλήθος υλικών, μερικές φορές 

μάλιστα ειδικών για τα ηλεκτρονικά είδη, ορισμένα από τα οποία είναι 

γνωστά ως επικίνδυνα υλικά για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. 

Βάση των παραπάνω είναι εύκολο να καταλάβει κανείς για ποιο λόγο 

είναι αναγκαία η μελέτη και ο έλεγχος διαφόρων προϊόντων από την 

βιομηχανία, τα οποία με ένα καλύτερα στοχευόμενο σχεδιασμό, θα 

μπορούσαν να έχουν μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Μειώνοντας την 

κατανάλωση ενέργειας στις διάφορες φάσεις παραγωγής, διανομής και χρ1iσης 

ενός προϊόντος έχουμε κερδίσει ένα μεγάλο ποσοστό ενέργειας. Όλα αυτά 

εξηγούν το λόγο για τον οποίο η βιομηχανία διαδραματίζει ένα σημαντικό 

ρόλο ως προς την προστασία του περιβάλλοντος. 
Για να μπορούμε να μιλάμε για ένα οικολογικά σχεδιασμένο προϊόν, 

πρέπει όλος ο κύκλος ζω1iς του να θεωρηθεί με μια ολοκληρωμένη προοπτική, 

από την ανάπτυξη, το σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμπορία, την αγορά και 

την διαχείριση έργου. Θα πρέπει να εργαστούν από κοινού, όσοι εμπλέκονται 

στην αλυσίδα αυτή, για τον οικολογικό σχεδιασμό και την περαιτέρω 

ανάπτυξη ήδη υφιστάμενων ή νέων προϊόντων. Αυτό γιατί έχουν, από κοινού, 

μία καλύτερη ευκαιρία για να προβλέπουν συνολικά τις επιπτώσεις, από τις 

αλλαγές που δέχεται το προϊόν και των περιβαλλοντικών επιπτώσεών αυτών. 

Οικολογικός Σχεδιασμός είναι η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικιiς 

διάστασης κατά το στάδιο του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο τον 

κύκλο ζωής του προϊόντος, από την προμήθεια των πρώτων υλών έως την 

τελική διάθεσή του. Το οικο- αναφέρεται τόσο στην οικονομία όσο και στην 

οικολογία. 
Περιβαλλοντικές πτυχές που θα έπρεπε να αναλυθούν για κάθε στάδιο 

του κύκλου ζω1iς είναι: 

1. Κατανάλωση πόρων (ενέργεια, υλικά, νερό ή έκταση γης) 

2. Εκπομπές στον αέρα, το νερό και το έδαφος ως σχετικές για το 

περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία 

3. Διάφορα (π.χ. θόρυβο και τους κραδασμούς) 

Τα απόβλητα (επικίνδυνα απόβλητα και άλλα απορρίμματα που 

καθορίζονται στη νομοθεσία για το περιβάλλον) είναι μόνο ένα ενδιάμεσο 
στάδιο και οι τελικές εκπομπές στο περιβάλλον (π.χ. το μεθάνιο και η 
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απόπλυση από χώρους υγειονομικής ταφής που έχουν απογραφεί). Επίσης, 

όλα τα αναλώσιμα, υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα στάδια 

του κύκλου ζωής και αντιπροσωπεύουν όλες τις έμμεσες περιβαλλοντικές 

πτυχές που συνδέονται με την παραγωγή τους. Έχοντας κάνει μια λίστα για 

κάθε φάση του κύκλου ζωής (η οποία έχει συγκεκριμένη περιβαλλοντική 

πτυχή), αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, με βάση μια σειρά 

παραμέτρων, όπως η δυνατότητα μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ιΊ 

το δυναμικό αλλαγιΊς. 

Βάσει αυτών των παραπάνω, η Οδηγία 2005/32/ΕΚ έρχεται να θεσπίσει 

τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα προϊόν που καταναλώνει ενέργεια, 

έτσι ώστε να θεωρείται οικολογικά σχεδιασμένο. Να διατίθεται στην αγορά 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και να έχει μειωμένη κατανάλωση, όσο το 

δυνατόν περισσότερο, από τα προϊόντα που δεν έχουν συμμορφωθεί με την εν 

λόγω οδηγία. 

Έτσι, και με αυτό τον τρόπο, προσπαθεί, η Κοινότητα των Κρατών Μελών 

να μειώσει την κατανάλωση κάθε είδους ενέργειας, και συνεπώς τις εκπομπές 

ρύπων, ώστε να πραγματοποιήσει την δέσμευσή της για την μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την μείωση του περιβαλλοντικού 

αντίκτυπου των προϊόντων της βιομηχανίας της. 
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Κεφάλαιο 1 

Περιγραφή της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ 

Η Οδηγία 2005/32/ΕΚ, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1, καθορίζει ένα 
πλαίσιο για τη θέσπιση απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού στην Κοινότητα 

για τα Προϊόντα που καταναλώνουν Ενέργεια, προκειμένου να διασφαλίζεται 

η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών στην αγορά της ΕυρωπαϊΚJΊς 

Κοινότητας. 

Προβλέπει τη θέσπιση των απαιτήσεων, τις οποίες πρέπει να πληρούν τα 

Προϊόντα που καταναλώνουν Ενέργεια, τα οποία καλύπτονται από μέτρα 

εφαρμογής, προκειμένου τα εν λόγω προϊόντα να διατίθενται στην αγορά. Με 

αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη αυξάνοντας την 

ενεργειακή απόδοση και το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. 

Δεν εφαρμόζεται στα μέσα μεταφοράς προσώπων ή εμπορευμάτων. Η 

παρούσα οδηγία και τα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται σε αυτή ισχύουν 

υπό την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση 

αποβλήτων, και της κοινοτικής νομοθεσίας περί χημικών ουσιών, 

συμπεριλαμβανομένης της κοινοτιΚJΊς νομοθεσίας περί φθοριωμένων αερίων 

θερμοκηπίων. 

1.1 Βασικές Έννοιες και Ορισμοί 

Βασικές έννοιες και ορισμοί που ορίζονται στο Άρθρο 2 για την μέγιστη 
κατανόηση των απαιτήσεων του οικολογικού σχεδιασμού είναι οι εξής: 

1. "προϊόν που καταναλώνει ενέργεια (ΠκΕ)": είναι το προϊόν που όταν 
διατεθεί στην αγορά και τεθεί σε λειτουργία, εξαρτάται από την 

κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, ορυκτά καύσιμα και 

ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές) για να λειτουργήσει σύμφωνα με τη 

χρήση για την οποία προορίζεται· 

2. "κατασκευαστικά στοιχεία και υπομονάδες συναρμολόγησης": είναι τα 
εξαρηΊματα που προορίζονται να ενσωματωθούν σε ΠκΕ, τα οποία δεν 

διατίθενται στην αγορά ή τίθενται σε λειτουργία ως μεμονωμένα 

εξαρτήματα για τελικούς χρήστες. 

3. 11 μέτρα εφαρμογής": είναι τα μέτρα που εκδίδονται σύμφωνα με την 

παρούσα οδηγία, τα οποία θεσπίζουν απαιτήσεις οικολογικού 

σχεδιασμού για συγκεκριμένα ΠκΕ, 

4. 11 διάθεση συ1ν αγορά11 : κυκλοφορία, για πρώτη φορά, ΠκΕ στην 

κοινοτικιΊ αγορά, με στόχο τη διανομή και τη χρήση του, 

5. 11 θέση σε λειτουργία 11 : η πρώτη χρήση ΠκΕ από τον χρήστη · 
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6. 11 κατασκευαστής11 : κάθε φυσικό ~Ί νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει 
ΠκΕ τα οποία εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία και είναι υπεύθυνο για 
τη συμμόρφωσή τους με αυτή· 

7. 11εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος11 : το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το 

που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευασηΊ για την 

διεκπεραίωση, εξ ονόματός του, μερικών ιΊ όλων των υποχρεώσεων που 

συνδέονται με την οδηγία· 

8. 11 εισαγωγέας'': κάθε φυσικό ι1 νομικό πρόσωπο που διαθέτει προϊόν 

τρίτης χώρας στην κοινοτική αγορά, 

9. 11 υλικά11 : κάθε υλικό που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής των ΠκΕ, 

10. "σχεδιασμός προϊόντος" : το σύνολο των διαδικασιών που 

μετατρέπουν τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί το προϊόν από άποψη 

νομικής, τεχνικής, ασφαλείας, λειτουργίας, αγοράς 11 άλλης σε τεχνικής 
προδιαγραφής ενός ΠκΕ, 

11. "περιβαλλοντική πτυχ11'': λειτουργία ενός ΠκΕ που μπορεί να 

αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής 

του· 

12. "περιβαλλοντικός αντίκτυπος11 : κάθε μεταβολή στο περιβάλλον που 

προκύπτει εξ ολοκλήρου ι1 εν μέρει από την χρήση ενός ΠκΕ, 

13. "κύκλος ζωής": τα διαδοχικά και αλληλοσυνδεόμενα στάδια ενός ΠκΕ, 
από τη χρήση της πρώτης ύλης έως την τελική διάθεσή του· 

14. 11 επαναχρησιμοποίηση": κάθε ενέργεια με την οποία ένα ΠκΕ ή 
εξαρτήματά του, που έχουν φτάσει στο τέλος της πρώτης χρ11σης τους, 

χρησιμοποιούνται ξανά για τον ίδιο σκοπό, συμπεριλαμβανομένου της 

συνεχούς χρήσης ενός ΠκΕ το οποίο επιστρέφεται σε σημεία συλλογ11ς, 
διανομείς, φορείς ανακύκλωσης ή κατασκευαστές, καθώς και της 

επαναχρησιμοποίησης ενός ΠκΕ μετά από επισκευή· 

15. "ανακύκλωση": η επεξεργασία αποβλιΊτων εντός μιας διαδικασίας 
παραγωγής για την χρήση του ΠκΕ ή εξαρτημάτων αυτού, για τον 

αρχικό ή για άλλους σκοπούς, όχι όμως για την ανάκτηση ενέργειας 

16. "ανάκτηση ενέργειας": κάθε χρήση καυσίμων αποβλήτων ως μέσων 
παραγωγ11ς ενέργειας· 

17. "ανάκτηση": κάθε εφαρμοστέα ενέργεια που προβλέπεται στο 

παράρτημα ΙΙ Β της οδηγίας 75/ 442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15 
Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλ11των· 
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18. "απόβλητο": κάθε ουσία ή αντικείμενο των κατηγοριών που ορίζονται 
στο παράρτημα Ι της οδηγίας 75 / 442/ ΕΟΚ την οποία ο κάτοχος 
απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει· 

19. "επικίνδυνο απόβλητο 11 : κάθε απόβλητο που εμπίπτει στο άρθρο 1, 
παράγραφος 4 της οδηγίας 91/ 689 /ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12 
Δεκεμβρίου 1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα· 

20. "οικολογικό προφίλ": περιγραφή για το συγκεκριμένο ΠκΕ, σύμφωνα 
με το εφαρμόσιμο μέτρο, των εισροών και εκροών (των πρώτων ύλων, 

των εκπομπών και τα απόβλητα) που συνδέονται με ένα ΠκΕ καθ 1 όλη τη 

διάρκεια του κύκλου ζω1iς του, που είναι σημαντικές από άποψη 
αντίκτυπου στο περιβάλλον και εκφράζονται σε φυσικά μεγέθη · 

21. "περιβαλλοντικές επιδόσεις" ενός ΠκΕ: τα αποτελέσματα της εκ 

μέρους του κατασκευαστή διαχείρισης των περιβαλλοντικών πτυχών του 
ΠκΕ· 

22. 11 βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων": η διαδικασία βελτίωσης 

των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός ΠκΕ, κατά τη διάρκεια διαδοχικών 

γενεών του, αν και όχι κατ 1 ανάγκην για όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές 
του προϊόντος ταυτοχρόνως 

23. "οικολογικός σχεδιασμός": η ένταξη των περιβαλλοντικών πτυχών στο 
σχεδιασμό προϊόντος με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής του ΠκΕ · 

24. "απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού": κάθε απαίτηση που αφορά ένα 
ΠκΕ ή τον σχεδιασμό του, με σκοπό την βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεών του, ή κάθε απαίτηση παροχ1iς πληροφοριών για 

περιβαλλοντικές πτυχές ενός ΠκΕ · 

25. "γενική απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού": κάθε απαίτηση 

οικολογικού σχεδιασμού που βασίζεται στο οικολογικό προφίλ συνολικά 

και χωρίς να θέτει συγκεκριμένες οριακές τιμές για συγκεκριμένες 

περιβαλλοντικές πτυχές 

26. "ειδική απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού": μια απαίτηση 

οικολογικού σχεδιασμού που αφορά μια συγκεκριμένη περιβαλλοντική 

πτυχή ενός ΠκΕ και υπολογίζεται για δεδομένη μονάδα επίδοσης 

27. "εναρμονισμένο πρότυπο": τεχνική προδιαγραφή που εκδίδεται από 
αναγνωρισμένο φορέα τυποποίησης βάσει εντολιiς της Επιτροπής, η 

συμμόρφωση με την οποία δεν είναι υποχρεωτική. 

1.2 Απαιτήσεις για την Διάθεση του ΠκΕ στην αγορά 

Το Άρθρο 3 αναφέρεται στην διάθεση του ΠκΕ στην αγορά των χωρών 
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της Κοινότητας, καθώς και για την θέση σε λειτουργία του προϊόντος. 
Αναφέρεται στις υποχρεώσεις των κρατών μελών περί διασφάλισης της 
διάθεσης των ΠκΕ, που καλύπτονται από τα μέτρα εφαρμογής και να τίθενται 
σε λειτουργία μόνο μετά την συμμόρφωση τους με τα εν λόγω μέτρα. Καθώς να 

φέρουν και σήμανση CE. 
Επίσης πρέπει να ορίζονται αρχές αρμόδιες για την επιτήρηση της 

αγοράς. Σε αυτές τις αρχές φροντίζουν τα κράτη μέλη να τους διαθέσουν, και 
να μπορούν να χρησιμοποιούν, απαραίτητες εξουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα για τα οποία έχουν την αρμοδιότητα. Από τα κράτη μέλη 
καθορίζονται τα καθ1Ίκοντα, οι εξουσίες και οι οργανωτικής φύσεως ρυθμίσεις 

των αρμόδιων αρχών. 
Έτσι οι αρχές μπορούν να οργανώνουν κατάλληλους ελέγχους για την 

συμμόρφωση των ΠκΕ και να υποχρεώνουν τον κατασκευαστή ή τον 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του να αποσύρει από την αγορά μη 

συμμορφούμενα προϊόντα. Να απαιτούν την παροχή όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 

ότι παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές και τους λοιπούς 

ενδιαφερομένους να υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά με τη συμμόρφωση 

των προϊόντων στις αρμόδιες αρχές. 

Στο Άρθρο 4 ορίζονται οι ευθύνες του εισαγωγέα. Όταν ο παραγωγός δεν 
είναι εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας και δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπος, υποχρεούται να διασφαλίζει ότι το ΠκΕ το οποίο διαθέτει στην 

αγορά ή θέτει σε λειτουργία συμμορφώνεται με την οδηγία 2005/32/ΕΚ και τα 

ισχύοντα μέτρα εφαρμογής. Να έχει διαθέσιμη τη δ1Ίλωση συμμόρφωσης και 

την τεχνική τεκμηρίωση. 

Περί της Σήμανσης και για την δήλωση συμμόρφωσης μιλά το Άρθρο 5. 
Με βάση αυτό, πριν από τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία 

ενός ΠκΕ που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογιΊς, τοποθετείται στο προϊόν η 

σήμανση συμμόρφωσης CE και εκδίδεται δήλωση συμμόρφωσης, με την οποία 
ο κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος του διασφαλίζει και δηλώνει ότι το ΠκΕ έχει 

συμμορφωθεί με όλες τις σχετικές διατάξεις του εφαρμόσιμου μέτρου 

εφαρμογής. Η τοποθέτηση στο ΠκΕ σημάτων που ενδέχεται να 

παραπλανήσουν τους χρήστες ως προς την έννοια ιΊ τη μορφή της mΊμανσης 

CE απαγορεύεται. Επίσης τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν πληροφορίες 
που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το μέρος 2 του παραρηΊματος Ι να 
είναι διατυπωμένες στην ή τις επί011μες γλώσσες τους, όταν το ΠκΕ φθάνει 

στον τελικό χρ1Ίστη. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν επίσης την παροχή των εν 

λόγω πληροφοριών σε μία ιΊ περισσότερες άλλες επίσημες κοινοτικές γλώσσες. 

Η Ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στα κράτη μέλη δεν 
απαγορεύεται, περιορίζεται ή παρεμποδίζεται, για λόγους απαιτήσεων 

οικολογικού σχεδιασμού που αφορούν τις παραμέτρους οικολογικού 
σχεδιασμού που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, μέρος 1, οι οποίες 

καλύπτονται από το εφαρμοζόμενο μέτρο, τη διάθεση στην αγορά και τη θέση 

σε λειτουργία ενός ΠκΕ, που έχει συμμορφωθεί με όλες τις σχετικές διατάξεις 

του εφαρμόσιμου μέτρου εφαρμογής και φέρει τη σήμαν011 CE. Επί011ς, δεν 
απαγορεύουν, περιορίζουν ή παρεμποδίζουν, για λόγους απαιτήσεων 

οικολογικού σχεδιασμού που αφορούν τις παραμέτρους που αναφέρονται στο 
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παράρτημα Ι, μέρος 1, ενός ΠκΕ που φέρει τη σήμανση CE, για το οποίο το 
μέτρο εφαρμογής δεν προβλέπει απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού. Δεν 

εμποδίζουν την παρουσίαση, π.χ. σε εμπορικές εκθέσεις και επιδείξεις, ΠκΕ τα 

οποία δεν συμφωνούν με τις διατάξεις των μέτρων εφαρμογής, υπό την 

προϋπόθεση να υπάρχει ορατιΊ ένδειξη σύμφωνα με την οποία δεν διατίθενται 

στην αγορά έως ότου συμμορφωθούν με τις διατάξεις αυτές. 

Βάσει το Άρθρο 7, όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι ένα ΠκΕ φέρει 
σήμανση CE και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη χρ11ση για την οποία 
προορίζεται, δεν έχει συμμορφωθεί με όλες τις σχετικές διατάξεις του μέτρου 

εφαρμογής, ο κατασκευαστής ll ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 

υποχρεούται να εξασφαλίζει τι1 συμμόρφωση του ΠκΕ με τις διατάξεις του 

μέτρου εφαρμογής, σύμφωνα με τους όρους που θέτει το κράτος μέλος. Αν η 

μη συμμόρφωση συνεχίζεται, το κράτος μέλος αποφασίζει τον περιορισμό ή 

την απαγόρευση της διάθεσης του εν λόγω ΠκΕ στην αγορά ll διασφαλίζει την 
απόσυρσή του από την αγορά. Σε μια τέτοια περίπτωση γίνεται ενημέρωση της 

Επιτροπής και των άλλων κρατών μελών, αναφέροντας του λόγους της 

ενέργειάς του αυτής, διευκρινίζοντας που οφείλεται η μη συμμόρφωση του 

ΠκΕ. Η Επιτροπή έπειτα από διαβουλεύσεις, λαμβάνει μία απόφαση και 

ενημερώνει τα κράτη μέλη περί αυτής. 

Πριν από τι1ν διάθεση ενός ΠκΕ στην αγορά ο κατασκευαστής μεριμνά 

για την αξιολόγηση σχετικά με τη συμμόρφωση του ΠκΕ με τις απαιnΊσεις του 

εφαρμόσιμου μέτρου. Οι διαδικασίες αυτές διευκρινίζονται από τα μέτρα 

εφαρμογής και αφήνουν στους κατασκευαστές τη δυνατότητα να επιλέγουν 

μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου σχεδιασμού, που αναφέρεται στο παράρτημα 

IV, κα.ι του συστήματος διαχείρισης, που αναφέρεται στο παράρτημα V. Η 
διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης επιλέγεται μεταξύ των σχετικών 

ενοτήτων που περιγράφονται στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ. Όταν υπάρχουν οι 

ενδείξεις για μη συμμόρφωση ενός ΠκΕ, δημοσιεύει τεκμηριωμένη αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης του, η οποία διεξάγεται από αρμόδιο φορέα. 

Σε περίπτωση που ένα ΠκΕ που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής έχει 

σχεδιασθεί από οργανισμό καταχωρημένο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την 
εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύσn1μα οικολογικής 

διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και η σχεδιαστική λειτουργία 

περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής αυτής της καταχώρισης, το σύστημα 

διαχείρισης αυτού του οργανισμού τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις 

απαιτήσεις του παραρτήματος V της παρούσας οδηγίας. Ακόμη αν ένα ΠκΕ 
που καλύπτεται από μέτρα εφαρμογής έχει σχεδιασθεί από οργανισμό ο 

οποίος διαθέτει σύστημα διαχείρισης που περιλαμβάνει τη λειτουργία του 

σχεδιασμού του προϊόντος και το οποίο εφαρμόζεται σύμφωνα με 

εναρμονισμένα πρότυπα, οι αριθμοί αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκ~Ίς Ένωσης, αυτό το σύστημα 

διαχείρισης τεκμαίρεται ότι έχει συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες απαιτήσεις 

του παραρτήματος V. 
Για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης φέρουν την αναφερόμενη στο 

άρθρο 5 σήμανση (CE). Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι τα ΠκΕ για τα οποία έχουν 
εφαρμοσθεί εναρμονισμένα πρότυπα, έχουν συμμορφωθεί με όλες τις σχετικές 
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απαιτιΊσεις των μέτρων εφαρμογής. Έτσι τα ΠκΕ, τα οποία έχει απονεμηθεί το 
κοινοτικό οικολογικό σιΊμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 
τεκμαίρεται ότι έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού. Για τους σκοπούς της τεκμαιρόμενης συμμόρφωσης στα πλαίσια 
της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 19 παράγραφος 2, μπορεί να αποφασίζει ότι και άλλα οικολογικά 
σήματα πληρούν ισοδύναμους όρους με το κοινοτικό οικολογικό σιΊμα 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000. 
Βάση του Άρθρου 10, τα κράτη μέλη μεριμνούν, για τη λήψη των 

κατάλληλων μέτρων ώστε να καθίσταται δυνατιΊ η διαβούλευση με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης 

και παρακολούθησης των εναρμονισμένων προτύπων. Σε περίπτωση που ένα 

κράτος μέλος ή η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα, η 

εφαρμογή των οποίων τεκμαίρεται ότι πληροί τις ειδικές διατάξεις ενός μέτρου 

εφαρμογής, δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις εν λόγω διατάξεις, το οικείο 

κράτος μέλος ή η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τι1 μόνιμη επιτροπή που 

συστάθηκε με το άρθρο 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, αναφέροντας τους σχετικούς 
λόγους. Λαμβάνοντας υπόψιν την γνώμη της μόνιμης επιτροπής, η Επιτροπή 

αποφασίζει να δημοσιεύσει, να μη δημοσιεύσει, να δημοσιεύσει με περιορισμό, 

να διατηρήσει ή να αποσύρει τις αναφορές των σχετικών εναρμονισμένων 

προτύπων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς επίσης, 

ενημερώνει τον οικείο ευρωπαϊκό φορέα τυποποίησης και, αν χρειάζεται, 

εκδίδει νέα εντολή με σκοπό την αναθεώρηση των σχετικών εναρμονισμένων 

προτύπων. 

Τα μέτρα εφαρμογής μπορούν να απαιτούν από τους κατασκευαστές, οι 

οποίοι διαθέτουν στην αγορά κατασκευαστικά στοιχεία και υπομονάδες 

αξιολόγησης να παρέχουν στον κατασκευαστή ενός ΠκΕ που καλύπτεται από 

μέτρα εφαρμογής τις σχετικές πληροφορίες για τι1ν υλική σύνθεση και για την 

κατανάλωση ενέργειας, υλικών ή/και πόρων των κατασκευαστικών στοιχείων 
ή υπομονάδων συναρμολόγησης. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη λήψη των δεόντων μέτρων ώστε να 

ενθαρρύνουν τις αρμόδιες για την εφαρμογι1 της οδηγίας αρχές να 

συνεργάζονται μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να παρέχουν 
προς την Επιτροπή πληροφορίες, ούτως ώστε να υποβοηθείται η λειτουργία 
της παρούσας οδηγίας, και ιδίως η εφαρμογή του άρθρου 7. Η δομή της 
ανταλλαγι1ς πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών 
αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2. 

Στο Άρθρο 13 αναφέρεται πως στο πλαίσιο προγραμμάτων από τα οποία 
οι επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους (ΜΜΕ) μπορούν να αντλιΊσουν 

οφέλη. Η ΕπιτροπιΊ λαμβάνει υπόψη της πρωτοβουλίες που βοηθούν τις ΜΜΕ 
να ενσωματώσουν περιβαλλοντικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της 

ενεργειακής αποδοτικότητας, κατά το σχεδιασμό των προϊόντων τους. Με 

μέριμνα των κρατών μελών, κυρίως με την ενίσχυση των δομών παροχής 
βοήθειας, πρέπει να ενθαρρύνονται οι ΜΜΕ στο να υιοθετούν, από το στάδιο 

του σχεδιασμού του προϊόντος τους μια περιβαλλοντικώς υγιή προσέγγιση, 

ώστε να υπάρξει η προσαρμογή στην μελλοντική ευρωπαϊκιΊ νομοθεσία. 
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1.3 Μέτρα Εφαρμογής 

Σύμφωνα με μέτρα εφαρμογής, που ι1δη ισχύουν, οι κατασκευαστές 

διασφαλίζουν ότι στους καταναλωτές των ΠκΕ παρέχεται η αναγκαία 

πληροφόρηση σχετικά με το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην 

αειφόρο χρήση του προϊόντος, καθώς και τα οικολογικά χαρακτηριστικά του 

προϊόντος και τα οφέλη του οικολογικού σχεδιασμού, όταν τα μέτρα 

εφαρμογής το απαιτούν. 
Όταν ένα ΠκΕ αντιπροσωπεύει σημαντικό όγκο πωλήσεων και 

εμπορικών συναλλαγών εντός της Κοινότητας, ενδεικτικά άνω των 200000 
τεμαχίων εντός ενός έτους, δεδομένων των ποσοτήτων που διατίθενται στην 

αγορά και τίθενται σε λειτουργία, το ΠκΕ έχει σημαντικό περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο εντός της Κοινότητας. Το προϊόν πρέπει να παρουσιάζει σημαντικές 

δυνατότητες βελτίωσης όσον αφορά τον περιβαλλοντικό του αντίκτυπο χωρίς 

υπερβολικό κόστος. Λαμβάνοντας πάντα υπόψιν την έλλειψη άλλης σχετικής 

κοινοτικής νομοθεσίας την ακατάλληλη αντιμετώπιση του ζητήματος από τις 

δυνάμεις της αγοράς, την μεγάλη ανισότητα περιβαλλοντικών επιδόσεων 

μεταξύ των διαθέσιμων στην αγορά ΠκΕ με ισοδύναμες λειτουργίες. 

Τότε εμπίπτει σε μέτρο εφαρμογής ή μέτρο αυτορρύθμισης, όταν 

καταρτίζει σχέδιο μέτρου εφαρμογής, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τυχόν 

απόψεις τις οποίες έχει εκφράσει η επιτροπή του άρθρου 19παράγραφος1 και 

επιπλέον λαμβάνει υπόψη τις κοινοτικές περιβαλλοντικές προτεραιότητες, 

όπως αυτές που καθορίζονται στην απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ, ή στο 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αλλαγή του κλίματος (ΕΠΑΚ) της Επιτροπής, 

όπως επίσης και συναφείς κοινοτικές διατάξεις και μέτρα αυτορρύθμισης, π.χ. 

οι εθελοντικές συμφωνίες, τα οποία, κατόπιν αξιολογήσεως σύμφωνα με το 

άρθρο 17, αναμένεται να επιτύχουν τους στόχους της σχετικής πολιτιΚΙΊς 
ταχύτερα ή με μικρότερο κόστος απ1 ό, τι οι υποχρεωτικές απαιτήσεις. 

Κατά την κατάρτιση σχεδίου μέτρου εφαρμογής, η Επιτροπ1Ί μελετά, 

πρώτον, τον κύκλο ζωής του ΠκΕ και όλες τις σημαντικές περιβαλλοντικές 

παραμέτρους, μεταξύ άλλων την ενεργειαΚΙΊ αποδοτικότητα. Η υιοθέτηση των 

απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού στις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές 

ενός ΠκΕ δεν επιβραδύνεται αδικαιολόγητα από αβεβαιότητες που αφορούν 

τις άλλες πτυχές. Δεύτερον, πραγματοποιεί αξιολόγηση των συνεπειών για το 

περιβάλλον, τους καταναλωτές και τους κατασκευαστές και για τις αγορές 

εκτός Κοινότητας, καινοτομίας, πρόσβασης στην αγορά και κόστους/ οφέλους. 

Λαμβάνει υπόψη την υφισταμένη εθνική νομοθεσία για το περιβάλλον την 

οποία τα κράτη μέλη θεωρούν σχετική, επίσης προβαίνει στις δέουσες 
διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους. Καταρτίζει επεξηγηματικό υπόμνημα 

του σχεδίου μέτρου εφαρμογής. Και ορίζει ημερομηνίες εφαρμογής, τυχόν 

σταδιακά ή μεταβατικά μέτρα ή περιόδους, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις 

ενδεχόμενες επιπτώσεις για τις ΜΜΕ. 
Αυτά τα μέτρα εφαρμογής πρέπει πληρούν κάποια κριτήρια. Δεν πρέπει 

να υπάρχει σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος στη λειτουργικότητα του 
προϊόντος, δεν πρέπει να επηρεάζονται αρνητικά η υγεία, η ασφάλεια και το 
περιβάλλον, δεν πρέπει να υπάρχει σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος στους 
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καταναλωτές, ιδίως όσον αφορά την προσιτή τιμή και το κόστος του κύκλου 
ζωής του προϊόντος, δεν πρέπει να υπάρχει σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος 
στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Καταρχήν, ο καθορισμός μιας 
απαίτησης οικολογικού σχεδιασμού δεν πρέπει να έχει ως συνέπεια να 
επιβάλλει στους κατασκευαστές τη χρήση μιας αποκλειστιΚliς τεχνολογίας και 

τέλος, δεν πρέπει να βαρύνει με υπερβολικό διοικητικό φόρτο τους 

κατασκευαστές. 
Τα μέτρα εφαρμογής θεσπίζουν ειδικές απαιτήσεις οικολογικού 

σχεδιασμού για επιλεγμένες περιβαλλοντικές πτυχές που έχουν σημαντικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Μπορούν να προβλέπουν ότι δεν είναι 

απαραίτητη η απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού σχετικά με τις ορισμένες 

ειδικές παραμέτρους οικολογικού σχεδιασμού που αναφέρονται στο 

παράρτημα Ι, μέρος 1. 
Οι απαιτήσεις διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν στις 

αρχές επιτήρησης της αγοράς να μπορούν να επαληθεύουν τη συμμόρφωση 

του ΠκΕ προς τις απαιτήσεις του μέτρου εφαρμογής. Στο μέτρο εφαρμογής 
προσδιορίζεται κατά πόσον η διαδικασία επαλήθευσης μπορεί να επιτευχθεί 

άμεσα ή βάσει τεχνικής τεκμηρίωσης. 
Οι σχετικές μελέτες και αναλύσεις που χρησιμοποιεί η Επιτροπή κατά την 

κατάρτιση των μέτρων εφαρμογής θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, και να 

λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η εύκολη πρόσβαση και χρήση από τις ΜΜΕ. 

Στο Άρθρο 16, και με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 15, μετά από 
συνεργασία με το φόρουμ διαβούλευσης, η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα 

εργασίας το οποίο δημοσιοποιείται, το αργότερο στις 6 Ιουλίου 2007. 
Το φόρουμ διαβούλευσης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 18, αποτελείται από 

εκπροσώπους των κρατών μελών και όλων των ενδιαφερομένων για το εν 

λόγω προϊόν, όπως η βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των 

βιοτεχνιών, των συνδικαλιστικών ενώσεων, των εμπόρων, των εμπόρων 

λιανικής πώλησης, των εισαγωγέων, των ενώσεων προστασίας του 

περιβάλλοντος και των οργανώσεων καταναλωτών. Η Επιτροπή εφαρμόζει 
ισόρροπη συμμετοχιi των παραπάνω ενδιαφερομένων ώστε να συμβάλλουν 
στον ορισμό, στην αναθεώρηση των μέτρων εφαρμογής και στην εξέταση της 

αποτελεσματικότητας των καθιερωμένων μηχανισμών εποπτείας της αγοράς, 
όπως και στην αξιολόγηση των εθελοντικών μηχανισμών και άλλων μέτρων 
αυτορρύθμισης. Ο εσωτερικός κανονισμός του φόρουμ καταρτίζεται από την 
Επιτροπή. 

Το πρόγραμμα εργασίας καταρτίζει, για τα τρία επόμενα χρόνια, 
ενδεικτικό κατάλογο ομάδων προϊόντων που θεωρούνται ότι έχουν 
προτεραιότητα για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής και τροποποιείται 
περιοδικά από την Επιτροπή μετά από διαβούλευση με το φόρουμ . Ωστόσο, 
κατά τη μεταβατική περίοδο εντός της οποίας καταρτίζεται το πρώτο 
πρόγραμμα εργασίας που προβλέπεται και σύμφωνα με τη διαδικασία του 

άρθρου 19 παράγραφος 2 και τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 15, 
μετά από διαβούλευση με το φόρουμ διαβούλευσης, η Επιτροπή θεσπίζει, εκ 
των προτέρων, μέτρα εφαρμογής, αρχίζοντας από τα προϊόντα που έχουν 
χαρακτηρισθεί από το ΕΠΑΚ ως εκείνα που έχουν μεγάλες δυνατότητες 

οικονομικά αποδοτικής μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και 
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χωριστό μέτρο εφαρμογής που αφορά τη μείωση της ενεργειαΚΙΊς απώλειας 

όλων των προϊόντων σε λειτουργία αναμονής. 

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων, 

ορίζονται από τα κράτη μέλη και θεσπίζονται κατ' εφαρμογι1 της παρούσας 

οδηγίας. Πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, 

λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμού κατά τον οποίο δεν συμμορφώθηκαν και του 

αριθμού τεμαχίων των μη συμμορφούμενων προϊόντων που διατίθενται στην 

κοινοτική αγορά. 

1.4 Τροποποιήσεις Άρθρων και Κατάργηση Προηγούμενων 

Οδηγιών 

Σύμφωνα με η1ν Οδηγία 2005/32/ΕΚ τροποποιούνται προηγούμενες 

οδηγίες, οι οποίες έχουν σχέση με την ενεργειαΚΙΊ απόδοση και τις απαιηΊσεις 

ενεργειαΚΙ1ς απόδοσης συγκεκριμένων προϊόντων, όπως οικιακές συσκευές. 

Λόγω ότι η παρούσα οδηγία θέτει ένα καινούριο και ανανεωμένο πλαίσιο για 

αυτά τα προϊόντα, υπάρχουν τροποποιήσεις σε καίρια σημεία. Επίσης 

καταργούνται κάποια άρθρα και παράγραφοι, αφού συμπληρώνονται από 

την παρούσα οδηγία. 
Οι οδηγίες αυτές είναι οι παρακάτω: 

1. Η Οδηγία 92/ 42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαtου 1992 σχετικά 
με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που 

τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, 

2. Η Οδηγία 96/57 /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 3ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με τις απαιτ1Ίσεις για 

την ενεργειακή απόδοση των οικιακών ηλεκτρικών ψυγείων, 

καταψυκτών και συνδυασμών τους και 

3. Η Οδηγία 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 σχετικά με τις απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που 

προορίζονται για τους λαμπτήρες φθορισμού . 

Οι παραπάνω υπόκεινται στις εξής τροποποηΊσεις: 

Η οδηγία 92/ 42/ΕΟΚ τροποποιείται και το άρθρο 6 διαγράφεται. 

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

Αρθρο 10α 

Η παρούσα οδηγία αποτελεί μέτρο εφαρμογής, κατά την έννοια του άρθρου 15 της 
οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6 
Ιουλίου 2005, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού 
σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια [26), όσον αφορά 
την ενεργειακή απόδοση κατά τη χρήση, σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, και είναι. 
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ΚεφLΊλαιο 1 : Τlψιγραφ1Ί τη ς Οδηγ ίας 20~5/32/Ef~ 

δυνατόν να τροποποιείται ή να καταργείται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2005/32/ΕΚ.Στο παράρτημα [, το τμήμα 2 διαγράφεται. 

Επίσης το παράρτημα ΙΙ διαγράφεται. 

Στην οδηγία 96/57 /ΕΚ παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

Άρθρο 9α 

Η παρούσα οδηγία αποτελεί μέτρο εφαρμογής, κατά την έννοια του άρθρου 15 τη ς 
οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6 
Ιουλίου 2005, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού 
σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια [27], όσον αφορά 
την ενεργειακή απόδοση κατά τη χρήση, σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, και είναι 
δυνατόν να τpοποποιεiται ή να καταργείται σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 2 
της οδηγiας 2005/32/ΕΚ. 

Η οδηγία 2000/55/ΕΚ τροποποιείται ως εξής και παρεμβάλλεται το 

ακόλουθο άρθρο: 

Άρθρο 9α 

Η παρούσα οδηγία αποτελεί μέτρο εφαρμογής, κατά την έννοια του άρθρου 15 της 
οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6 
Ιουλίου 2005, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού 
σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια [28], όσον αφορά 
την ενεργειακή απόδοση κατά τη χρήση, σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, και είναι 
δυνατόν να τροποποιείται ή να καταργεiται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 
τη ς οδηγiας 2005/32/ΕΚ. 

Με βάση το Άρθρο 22 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ έχουμε την κατάργηση 
κάποιων παλαιοτέρων οδηγιών . Αυτές είναι οι ακόλουθες: 

1. Οδηγία 78/170/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Φεβρουαρίου 1978, 
περί λειτουργίας των μονάδων παραγωγής θερμότητας για τη 

θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού σε υπάρχοντα και 

σε νέα μη βιομηχανικά κτίρια καθώς και περί της μονώσεων του 

δικτύου διανομής ζεστού νερού οικιακής χρήσεως στα νέα μη 

βιομηχανικά κτίρια. 

2. Οδηγία 86/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου του 1986, 
που αφορά τον αερόφερτο θόρυβο, που εκπέμπουν οι οικιακές 
συσκευές. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθούν να εφαρμόζουν τα 
υφιστάμενα εθνικά μέτρα που υιοθετιΊθηκαν βάσει της οδηγίας 86/594/ΕΟΚ 
έως ότου θεσπισθούν μέτρα εφαρμογής για τα σχετικά προϊόντα δυνάμει της 

οδηγίας 2005/32/ΕΚ. 
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Κcφϊ1λαιο 1: Περιγραφ11 της Οδηγi.ας 2005/32/ΕΚ 

1.5 Επανεξέταση, Εφαρμογή και Έναρξη Ισχύος 

Η Επανεξέταση της οδηγίας 2005/32/ΕΚ θα γi.νει το αργότερο στις 6 
Ιουλίου 2010. Η ΕπιτροrnΊ επανεξετάζοντας την αποτελεσματικόη1τα της, 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων εφαρμογής της, του ορi.ου για τη λψμη 

μέτρων εφαρμογής, των μηχανισμών επιτήρησης της αγοράς και 

οποιασδήποτε σχετιΚΙΊς αυτορρύθμισης που προκύπτει, μετά από διαβούλευση 

με το φόρουμ διαβούλευσης που αναφέρει το άρθρο 18 και υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προτάσεις για την τροποποίησή 

της. 

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές 

και διοιΚΙ1τικές διατάξεις πριν από τις 11 Αυγούστου 2007, ενημερώνοντας 
αμέσως την Επιτροπή. Όταν θεσπίζονται, αναφέρονται στην παρούσα οδηγi.α 

ι1 συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Τα 

κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των κυρi.ων διατάξεων 

εθνικού δικαίου τις οποί.ες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την 

παρούσα οδηγi.α. 

Η οδηγi.α 2005/32/ΕΚ αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη 

δημοσi.ευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕυρωπαϊΚΙΊς Ένωσης και 

απευθύνεται στα κράτη μέλη. 
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Κεφάλαιο 2 

Ανάλυση των Σχέσεων με προηγούμενες Οδηγίες 

Τα τελευταία χρόνια, η Ε.Ε. έχει αναπτύξει αρκετές δραστηριότητες για 

μια περιβαλλοντική νομοθεσία, που αφορούν ιδιαίτερα τη βιομηχανία των 
ηλεκτρονικών και των ηλεκτρικών ειδών. Εκτός από την οδηγία για τον 
Οικολογικό Σχεδιασμό των ΠκΕ (EcoDesign EuP) έχουν αναπτυχθεί και άλλες 
σημαντικές πολιτικές και νομοθεσίες σχετικά με τα προϊόντα αυτά και είναι οι 

εξής: 
ΙΡΡ (Integrated Product Policy) - Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων, 

WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) - Οδηγία 

2002/96/EC για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού και 

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - Οδηγία 2002/95/EC για 
τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων υλικών. 

Ενώ η ΙΡΡ αποτελεί τη συνολική πολιτική που διαμορφώνει το πλαίσιο 

και τη φιλοσοφία της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που σχετίζεται με τα 

προϊόντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι υπόλοιπες οδηγίες, συμπεριλαμβανο

μένου και της 2005/32/ΕΚ, σταθμίζουν τις αναλυτικές απαιτήσεις που πρέπει 
να κατέχουν τα εν λόγω προϊόντα. 

Οι στόχοι των παραπάνω οδηγιών συνοψίζονται ως εξής, για την οδηγία 

WEEE βασικός στόχος είναι η βελτίωση διαχείρισης του τέλους κύκλου ζωι1ς 
του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και χαρακτηρίζεται από εφαρμογή διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού. Η RoHS περιορίζει την χρήση επικίνδυνων ουσιών 
σε προιοντα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (μόλυβδος, 
υδράργυρος, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο, ΡΒΒ, PBDE). 

Η οδηγία 2005/32/ΕΚ στοχεύει στην βελτιστοποίηση του συνολικού 
κύκλου ζωής του προϊόντος, εμπεριέχοντας και την διαχείριση του τέλους 
ζωής, καθώς και των περιορισμό ουσιών ώστε να μειωθεί ο περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος των προϊόντων. 

Οι ομάδες των προϊόντων στις οποίες απευθύνεται η WEEE είναι: 
1. Μεγάλες και μικρές οικιακές συσκευές 

2. Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

3. Εξοπλισμός καταναλωτή 

4. Εξοπλισμός φωτισμού 

5. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρούνται τα μεγάλα 

βιομηχανικά σταθερά εργαλεία) 

6. Παιχνίδια, εξοπλισμός αναψυχής και αθλητικός 

7. Ιατρικές συσκευές 

8. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 
9. Αυτόματα μηχανήματα πώλησης. 
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ΚεφιΊλαιο 2: Ανάλυση των Σχ[σεων μ ε προηγούμενες Οδη γίες 

Για την RoHS ισχύουν τα παραπάνω αλλά εξαιρούνται οι ιατρικές 

συσκευές και τα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου. 

Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό απευθύνεται σε προϊόντα που 

αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό όγκο πωλήσεων και εμπορίου, που 

επιφέρουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και που παρουσιάζουν 

σημαντικό περιθώριο για βελτίωση. Αυτά τα προϊόντα είναι εξοπλισμός 

θέρμανσης και θέρμανσης νερού, συστήματα ηλεκτρικών κινητήρων, 

φωτισμός, τόσο στον οικιακό όσο και στον τριτογενή τομέα, οικιακές συσκευές, 

εξοπλισμός γραφείου, Ηλεκτρονικά είδη και συστιΊματα κλιματισμού (HVAC). 
Με λίγα λόγια εμπεριέχει όλα τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται και οι 

παραπάνω οδηγίες. 

Βάση της οδηγίας WEEE ο σχεδιασμός ενός προϊόντος δεν πρέπει να 
παρεμποδίζει την αποσυναρμολόγηση, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση 

(βάζοντας προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση 

των τμημάτων και υλικών τους). Τα προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται για 

εύκολη αποσυναρμολόγηση των σημαντικών κατασκευαστικών τμημάτων π.χ. 

PCB, συσσωρευτές, βρωμιούχοι επιβραδυντές φλόγας που περιέχουν 

πλαστικά. Αυτή η πολιτική μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και βοηθά στην 

μείωση των εκπομπών αερίων μειώνοντας κατά πολύ τον αντίκτυπο που 

επιφέρει το προϊόν κατά το τέλος της ζωής του, πράγμα που προσπαθεί να 

δώσει ως βασική απαίτηση η οδηγία 2005/32/ΕΚ ώστε να θεωρηθεί ένα ΠκΕ 

οικολογικά σχεδιασμένο. 

Όπως στην EuP πρέπει ένα προϊόν να έχει το μικρότερο δυνατό 

αντίκτυπο στο περιβάλλον χρησιμοποιώντας υλικά κατασκευής για τα ΠκΕ 

που δεν επικίνδυνα, έτσι και η RoHS θέτει τις επικίνδυνες ουσίες υπό 

περιορισμό, βοηθώντας στην μείωση της χρήσης τους και περαιτέρω στην 

εξάλειψη αυτών. 
Εκτός από αυτές τις τρεις οδηγίες υπάρχουν και αρκετές άλλες που 

συνδέονται με το ζήτημα του οικολογικού σχεδιασμού. 

Η Οδηγία σχετικά με τη Διαχείριση Οχημάτων εκτός Χρήσης (EL V) θέτει 
περιορισμούς στη χρήση ορισμένων υλικών στα αυτοκίνητα, αλλά ο μόλυβδος 

στα ηλεκτρονικά αυτοκινήτων εξαιρείται (προς το παρόν). Σκοπός της οδηγίας 

αυτής είναι η αύξηση του ποσοστού επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης στο 

85% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και έτος έως το 2006, και στο 95% έως το 
2015. Η οδηγία βρίσκεται σε ισχύ ήδη εδώ και αρκετά χρόνια, αφού 

προηγήθηκε των οδηγιών WEEE και RoHS. 
Υπάρχουν ήδη τρεις οδηγίες σχετικές με προϊόντα, οι οποίες μπορούν να 

θεωρηθούν ως πρόδρομος για τις μετέπειτα οδηγίες EuP: 
Οδηγία σχετικά με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα 

στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαμπτήρες 

φθορισμού (2000 / 55 /ΕΚ) 
Οδηγία σχετικά με τις απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των 

οικιακών ηλεκτρικών ψυγείων, καταψυκτών και συνδυασμών τους 

(96/57 /ΕΚ) 
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Κεφάλαιο 2: Ανάλυση των Σχέσc:ων μ ε προηγού μcνες Οδη γ ίες 

Οδηγία σχετικά με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τους νέους 

λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα 

(92/ 42/ΕΟΚ) 
Επίσης από τον Ιούνιο του 2007 ισχύει ο κανονισμός της ΕΕ για τα 

χημικά προϊόντα που ονομάστηκε REACH (Registration-Kαταχώρηση, 

Ενaluatiοη-Αξιολόγηση και Authorisation-Aδειoδότηση Chemicals-Xημικών 

Προϊόντων). Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτόν, οι επιχειρήσεις που 

παράγουν ή εισάγουν χημικές ουσίες είναι υποχρεωμένες να καταγράφουν 

αυτές και να τις καταχωρούν σε μια κεντριΚll βάση δεδομένων. Οφείλουν οι 

ίδιες να κάνουν εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων, των χρηστών και των καταναλωτών. Η βιομηχανία ηλεκτρικών 

και ηλεκτρονικών ειδών, ως ένας από τους μεγαλύτερους χρήστες χημικών 

προϊόντων, επηρεάζεται έμμεσα από το REACH. 
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Κεφάλαιο 3 : Μεθοδολογία 

Κεφάλαιο 3 

Μεθοδολογία 

Βάσει της παραγράφου 15 της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ κρίνεται αναγκαία η 
δημιουργία μιας μεθοδολογίας, που θα επιτρέπει να αξιολογηθούν κατά πόσο 

και σε ποιο βαθμό διάφορα ΠκΕ πληρούν ορισμένα κριτήρια που τα 

καθιστούν επιλέξιμα για την εφαρμογι1 των μέτρων στο πλαίσιο του 

οικολογικού σχεδιασμού. 
Η μελέτη για την δημιουργία της μεθοδολογίας των ΠκΕ ονομάζεται 

Μελέτη Μεθοδολογίας για τον Οικολογικό Σχεδιασμό των ΠκΕ (Methodology 
study for Ecodesign of EuP (MEEUP)) και αποτελείται από τρία μέρη (Tasks): 

1. MEEUP Έκθεση Μεθοδολογίας (Task 1), που προτείνει την 

μεθοδολογία που προορίζεται για ένα σύστημα πληροφοριών που 

θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το φόρουμ 

διαβούλευσης για την προετοιμασία της εφαρμογής μέτρων, 

2. MEEUP Έκθεση περιπτώσεων προϊόντων (Task 2), που δείχνει τη 
μεθοδολογία που εφαρμόζεται σε 10 περιπτώσεις των ΠκΕ και 

3. MEEUP Έκθεση Έργου (Task3), αναφέροντας τη διαδικασία και 
τις διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους κατά τη διάρκεια 

αυτής της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών 

συνεδριάσεων των εμπειρογνωμόνων και των εργαστηρίων, τα 

σχόλια κριτικής, κλπ. 

Η εταιρεία VHK που ανέλαβε την πραγματοποίηση της εκθέσεως αυτής 
πρότεινε τον τρόπο που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. Όλη η 

μεθοδολογία αξιολόγησης γίνεται βάση επτά (7) διαδικασιών. 

VHK- m ethodology 

1. Product definition, standardisation & legislation 

2.Economic and 
market analysis 

3.Consumer behaviour & 
Local infrastructure 14.Product system analysis 1 

5.Definitioo ofbase case t------.ι 

6. Technical analysis 
(and options for improvement) 

Εικόνα 3 -1 Πρόταση Μεθοδολογίας Αξιολόγησης ΠκΕ. 
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Ι<εφο λα ιο 3 : ΜεΟοδολοy ία 

3.1 Έκθεση Μεθοδολογίας 

Η ονομαζόμενη MEEUP Methodology Report (MEEuP) αναλύει το 

κείμενο του άρθρου 15, προσδιορίζοντας τις παραμέτρους που απαιτούν 
περαιτέρω ορισμούς και ανάκτηση δεδομένων και προτείνει μια λογική δομή 
των εν λόγω δεδομένων. Η δομή διακρίνει οκτώ (8) ειδικά τμ1Ίματα 

(διαδικασίες): 

1. Ορισμός του προϊόντος, Πρότυπα & Νομοθεσία, 
2. Οικονομία και Αγορά, 

3. Ανάλυση των καταναλωτών & τοπικών υποδομών, 
4. Τεχνική Ανάλυση υφιστάμενων προϊόντων, 
5. Ορισμός των βασικών περιπτώσεων, 

6. Τεχνική Ανάλυση της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας 

7. Δυνατότητα Βελτίωσης 

8. Πολιτική, Επιπτώσεις και Ανάλυση ευαισθησίας. 

Η έκθεση κάνει ένα βήμα πίσω από τη νομοθεσία και να συζητά ποιες θα 

είναι και τι μπορεί να είναι το πεδίο εφαρμογής των εκτελεστικών μέτρων στο 
πλαίσιο της 2005/32/ΕΚ. Ποιο είναι το πεδίο του οικολογικού σχεδιασμού, 
στην πράξη, ως μία επιπλέον διάσταση με στην τρέχουσα έρευνα και των 

δραστηριοτήτων ανάπτυξης του προϊόντος. Περιγράφει την προετοιμασία των 

εργαλείων για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παίρνει 
τους δείκτες περιβάλλοντος που καθόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την 
οδηγία 2005/32/ΕΚ ως βάση και αναπτύσσει μια μεθοδολογία που καθορίζει 

τα όρια του συστήματος, προβλήματα διαχωρισμού, κ.λπ., και μετατρέπει τις 
υποκείμενες εκπομπές και τους πόρους στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος σε ως 

επί το πλείστον συγκεντρωτικούς δείκτες με τους κατάλληλους συντελεστές 

στάθμισης. 

Αποδεκτές επιστημονικές αρχές παίζουν ένα ρόλο σε αυτή την 

διαδικασία και πολύ σημαντικός παράγοντας ήταν ότι η μεθοδολογία 

εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να ακολουθεί, όχι 

προηγείται της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας που έχει αναπτυχθεί 

στο πλαίσιο διεθνών συνθηκών (Κυότο, Μόντρεαλ, Γκέτεμποργκ, Στοκχόλμη 
κλπ.) και θα μεταφερθεί στην κατάλληλη κοινοτική νομοθεσία, κυρίως με βάση 

τις οριακές τιμές εκπομπών, όπως των οδηγιών για την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα, το πλαίσιο οδηγιών για το νερό και άλλα. Επίσης, ο 

χειρισμός τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους είναι σύμφωνος με τις 

ισχύουσες άλλες διατάξεις (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού - WEEE). 
Ερευνά πώς οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το θέμα των 

εκπομπών και των πόρων που χρησιμοποιούνται, μπορούν να ανακτηθούν. 
Ασχολείται με τα στοιχεία που απαιτούνται, τις διαθέσιμες πηγές δεδομένων 

και υποστηρίζει την επιλογή για προπαρασκευαστικά νομοθετικά έγγραφα 

των στοιχείων των εκπομπών/ πόρων που παρέχονται από τη βιομηχανία 
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υλικών. 

Η έκθεση παρουσιάζει τα δεδομένα και την υποβολή εκθέσεων που 
επιτρέπουν την έκφραm.1 συγκεκριμένων πληροφοριών του προϊόντος (υλικό, 

γεωμετρία, κλπ.) σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για εκατοντάδες υλικά και 

διεργασίες δημιουργήθηκε από ένας Πίνακας Δεικτών Μονάδων (Unit 
Indicator table), που περιέχουν ανά μονάδα υλικού (π.χ. σε kg) ~Ί τη 
διαδικασία (π.χ. σε kWh / GJ) 14 περιβαλλοντικών δεικτών (και 2 βοηθητικών 
παραμέτρων) ανά μονάδα υλικού/ διαδικασία (π.χ. σε kg/kWh). Οι εν λόγω 
περιβαλλοντικοί δείκτες είναι ενέργεια, νερό, απόβλητα (επικίνδυνα και μη 
επικίνδυνα), δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP), δυναμικό όξυνm1ς 
(ΑΡ), πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους 

(ΡΟΡ), βαρέα μέταλλα (στον αέρα και στο νερό) καρκινογόνους 

πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (Ρ ΑΗ), αιωρούμενα 

σωματίδια (ΡΜ) και το δυναμικό ευτροφισμού ορισμένων εκπομπών στο νερό 
(ΕΡ) . Οι βοηθητικοί παράμετροι που σχετίζονται με τη χρήση της ηλεκτριΚJ1ς 

ενέργειας και την εισαγωγή πρώτων υλών. Το δυναμικό καταστροφι1ς του 

όζοντος (ODP) είναι 15ος δείκτης, αλλά επαρκή στοιχεία για τη διαδικασία των 
ΠκΕ έλειπαν. Εκπομπές ατμοσφαιρικού όζοντος κατά τη φάση της χρ11σης, 

εξάντληση υλικών, χρήση γης και θορύβος συμπεριλαμβάνονται επίσης, αλλά 

θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με βάση αυτού του σκοπού ιΊ να προέρχονται 

από ένα ή από περισσότερους των δεκατεσσάρων (14) δεικτών που έχουν 
ποσοτικοποιη θεi.. 

Επιπλέον, αναπτύχθηκε ένα εργαλείο αναφοράς που ονομάζεται EuP 
EcoReport, το οποίο διευκολύνει την ανάγκη υπολογισμών για την μετάφραση 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προϊόντων, σε δείκτες περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ανά προϊόν. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται αυτό το εργαλείο 

αποτελείται από τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους σύμβουλους και 

εμπειρογνώμονες των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στις 

προπαρασκευαστικές φάσεις και τελικές αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή 

των μέτρων οικολογικού σχεδιασμού. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί από 

τους κατασκευαστές για προκαταρκτική ανάλυση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διαφόρων επιλογών 
σχεδιασμού. Το EuP EcoReport περιέχει επίσης εργαλεία για να προβεί σε 
αξιολόγηση του Κόστους Κύκλου Ζωής (LCC) του εκάστοτε προϊόντος. 

Γίνεται λόγος για την Ανάλυση Αγοράς και συναφή θέματα, όπως οι 
ορισμοί των προϊόντων και η ταξινόμηση. Ειδικά για το τελευταίο, προτείνεται 

να εξεταστεί η Eurostat PRODCOM κατάταξη σε 6 ή -σε ειδικές περιπτώσεις-
8ψήφιο επίπεδο. Όσον αφορά την υφιστάμενη νομοθεσία, παρέχεται μια 

επισκόπηση της παγκόσμιας επισήμανσης και των Ελάχιστων Προδιαγραφών 

Απόδοσης για τα ΠκΕ που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια των 

προπαρασκευαστικών μελετών. Από την άποψη των στοιχείων για τις 

πωλήσεις και αποθέματα ειδικότερων ΠκΕ συνιστάται η χρήση, τόσο των 
δεδομένων PRODCOM, για το πιο γενικό εμπόριο και την παραγωγή 

δεδομένων που συνάδουν με τις επίσημες στατιστικές, αλλά επίσης και κατά 

κύριο λόγο η χρήση εξειδικευμένων πηγών εμπορίας για την παραγωγή και τα 

στοιχεία πωλήσεων για τα αποθέματα που υποστηρίζονται από τους κλάδους 
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της βιομηχανίας. Δίνεται αναφορά στις τάσεις της αγοράς και τα στοιχεία 

τιμολόγησης που χρησιμεύουν ως πρώτη ύλη για τον ορισμό νομισματικού 

Κόστους Κύκλου Ζωής (LCC). 
Το εν λόγω μέρος της εκθέσεως, σκιαγραφεί τη μεθοδολογία για την 

αξιολόγηση των δυνατοτήτων βελτίωσης. Το πρώτο βήμα είναι ο ορισμός μίας 

ή περισσοτέρων Περιπτώσεων Βάσης που χαρακτηρίζουν το μέσο όρο του νέου 

ευρωπαϊκού προϊόντος. Έτσι καθορίζεται το σημείο αναφοράς βελτίωσης του. 

Επίσης δεσμεύει τις διάφορες περιβαλλοντικές, τεχνικές και οικονομικές 

πληροφορίες που έχουν εκτιμηθεί. Εκτός από τις λειτουργικές παραμέτρους, 

καθορίζει το εκπομπές και την κατανάλωση πόρων για τους 14 δείκτες και 
καθορίζει το κόστος του κύκλου ζωής, δηλαδή το νομισματικό κόστος για τον 

τελικό χρήστη, όχι μόνο για την αγορά του προϊόντος, αλλά και για το 

αναμενόμενο κόστος λειτουργίας. Ως επόμενο βήμα, οι επιλογές σχεδιασμού 

πρέπει να εντοπιστούν και για κάθε επιλογή του σχεδιασμού αύξηση της τιμ~1ς 
του προϊόντος και το περιβαλλοντικό όφελος πρέπει να εκτιμηθεί. 

Σε αυτό το πλαίσιο, δύο είδη επιλογών σχεδιασμού διακρίνονται: σε 
αυτές που, θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες δαπάνες λειτουργίας (ενέργεια, 
νερό, απορρυπαντικά, κλπ.), και χρειάζονται μια πλήρης αξιολόγηση του 

κόστους Κύκλου Ζωής και σε αυτές, όπου δεν υπάρχει όφελος στη μείωση του 

κόστους λειτουργίας και μια απλή εκτίμηση της αύξησης των τιμών αρκεί. Για 

το πρώτο είδος, είναι σκόπιμο να καταταχτούν οι επιλογές σχεδιασμού 

σύμφωνα με το κόστος του κύκλου ζωής και να απομονωθούν τα σημεία με το 

μέγιστο και το ελάχιστο Κόστος Κύκλου Ζωής (LLCC), που θα μπορεί τεχνικά, 
να επιτευχθεί με τη Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνολογία (Best Available 
Technology - ΒΑΤ) . Επίσης, η μακροπρόθεσμη ανάλυση των μέχρι σήμερα 

πειραματικών επιλογών, που ονομάζεται Βέλτιστη Μη Διαθέσιμη Τεχνολογία 

(Best Not Available Technology - ΒΝΑΤ), εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό. 
Όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2005/32/ΕΚ, το σημείο 

LLCC θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ένα ελάχιστο επίπεδο-στόχο στα 
εκτελεστικά μέτρα . Το σημείο ΒΑΤ δείχνει τις υπόλοιπες δυνατότητες για τη 

διαφοροποίηση των προϊόντων, αφού έχει οριστεί ένας τέτοιος ελάχιστος 

στόχος. Για το δεύτερο είδος των επιλογών σχεδιασμού θα έχει νόημα μόνο για 
τη διαβάθμιση των επιλογών σχεδιασμού, εφόσον αφορούν τη βελτίωση του 

ιδίου περιβαλλοντικού δείκτη. Σε μια τέτοια περίπτωση, η κατάταξη 

υποδεικνύει σε όσους διαμορφώνουν την πολιτική των προϊόντων, ποιές 

επιλογές σχεδιασμού φέρουν το υψηλότερο περιβαλλοντικό όφελος με το 

χαμηλότερο κόστος. 
Στο τελευταίο μέρος γίνεται αναφορά στο δυναμικό βελτίωσης, και είναι 

μια εκ των υστέρων μελέτη των περιβαλλοντικών κερδών, σύμφωνα με 

διάφορα σενάρια, οι εκτιμώμενες επιπτώσεις ορισμένων μέτρων στη 

βιομηχανία και τους καταναλωτές και η ανάλυση ευαισθησίας δείχνει πόσο 

ισχυρό είναι το σκεπτικό για την εφαρμογή μέτρων υπό το πρίσμα των 

διακυμάνσεων των τιμών και των εναλλακτικών μεθόδων διαχωρισμού (π . χ. 

για την ανακύκλωση). 

Κυριάκος Ευσταθίου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ για την Οικολογική Σχεδίαση των ΠκΕ 

Σελ. 23 



Κεφι.Ίλαιο 3 : Μεθοδολογία 
--------

3.2 Έκθεση Περιπτώσεων Προϊόντων 

Η Έκθεση MEEUP Product Cases Report αναφέρεται σε 10 περιπτώσεις 
ΠκΕ ακολουθώντας την υποδεικνυόμενη δομή αξιολόγησης σύμφωνα με την 

Έκθεση Μεθοδολογίας. 

Οι περιπτώσεις των προϊόντων έχουν επεξηγηματικό σκοπό και 

συντάχθηκαν βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών και ενδεικτικών εκτιμ1iσεων 

εντός του διαθέσιμου χρόνου και του χρηματικού προϋπολογισμού. Υmiρξαν 
συχνά εκτεταμένες διαβουλεύσεις με ειδικούς στον τομέα και εμπειρογνώμονες 

των ενδιαφερόμενων μερών. 

Η έκθεση παρουσιάζει μια επισκόπηση των πρακτικών των συνεδριάσεων 

της ολομέλειας των εμπειρογνωμόνων των ενδιαφερόμενων μερών, της 

Εργαστηριακής Επιτροπής (Commission Workshop) με τους ενδιαφερόμενους 
και της ιστοσελίδας του έργου που έχει χρησιμοποιηθεί για τη διάδοση των 

ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. 

Όλα τα στοιχεία που παρέχονται στις περιπτώσεις των προϊόντων θα 

πρέπει να ελεγχθούν και να επεκταθούν στις προπαρασκευαστικές μελέτες. 

Επίσης, για παράδειγμα ο ορισμός του προϊόντος και η κατηγοριοποίηση (π.χ. 

αριθμός των Βασικών Περιπτώσεων (BaseCases)) θα πρέπει να επανεξεταστεί. 
Βέβαια, μια σημαντtκΙi μελέτη των συγκεκριμένων περιπτώσεων έχει 

γίνει τόσο από τον εκάστοτε ανάδοχο και τους εμπειρογνώμονες των 

ενδιαφερόμενων μερών, και θα πρέπει αυτά τα αποτελέσματα να ληφθούν 

υπόψη, ως σημείο εκκίνησης για την επαλήθευση και την εκ νέου διαδικασία 

εξέτασης στις προπαρασκευαστικές μελέτες. 

Βασικά, πιο πειστικά στοιχεία που θα μπορούσαν να ανακτηθούν από τις 

δραστηριότητες που οδηγούν στον ορισμό της Βασικής Περίπτωσης (Task 1 
έως 5), ενώ τα στοιχεία της Δυνατότητας Βελτίωσης (Task 6 έως 8) είναι κυρίως 
περιστασιακά. Όσον αφορά αυτό το τελευταίο μέρος, σημαντικές προσπάθειες 

θα πρέπει να γίνουν στις προπαρασκευαστικές μελέτες για την παραγωγ~i 

νέων δεδομένων υπό πλήρη συνεννόηση με τους εμπειρογνώμονες. 
Ο παρακάτω πίνακας (3-1), δείχνει πως τα πιο πειστικά διαθέσιμα 

στοιχεία υπήρχαν σχετικά με τις οικιακές συσκευές. Ειδικότερα για τα 
πλυντήρια πιάτων και τα ψυγεία/ καταψύκτες, ακολουθούν τα προϊόντα του 

κλιματισμού (λέβητες κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου και πετρελαίου, 

κλιματιστικά χώρου, κυκλοφορητές κεντρικής θέρμανσης και οδικού 

φωτισμού. Τέλος, προϊόντα του τομέα ηλεκτρονικών (Integrated Circuit 
Technology Products) όπως φωτοαντιγραφικές συσκευές, τηλεοράσεις και 
υπολογιστές. 

Παρακάτω δύναται η αντιμετώπιση της ομάδας των 10 περιπτώσεων, ως 
σύνολο και επισημαίνονται εν συντομία μερικά χαρακτηριστικά των 

μεμονωμένων περιπτώσεων. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στις 

επιμέρους εκθέσεις των περιπτώσεων στην Έκθεση MEEUP Product Cases 
Report στο Παράρη1μα του Κεφαλαίου 3. 
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3.2.1 Οικονομική Ανάλυση και Ανάλυση Αγοράς 

Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat 2002 (PRODCOM) αναφέρουν μια 
παραγωγή EU-15 των 25 δισ. €,εξαγωγές των€ 4 δισ. ευρώ και εισαγωγές των 
€ 13 περίπου δισ. ευρώ για τις 10 περιπτώσεις των προϊόντων. Η φαινομενικιΊ 
κατανάλωση κατά το έτος αυτό, ήταν περίπου 34 δισ. €. Επί του παρόντος, το 
ποσοστό για την EU-25 κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι πολύ διαφορετικό. 

Ταυτόχρονα υπήρξε σημαντική υποχώρηση των τιμών κυρίως στα προϊόντα 
του τομέα ηλεκτρονικών (Intergraded Circuit Technology Products). 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 (EU-25) το σύνολο των δαπανών των 
καταναλωτών για τις 10 περιπτώσεις των προϊόντων είναι της τάξης των 280 
δισεκατομμυρίων€ ετησίως . Από το ποσό αυτό περίπου € 97 δισ. δαπανούνται 
για την αγορά νέων προϊόντων, 9 δισ. € για εγκατάσταση και έως και 173 δις. € 
για τις δαπάνες λειτουργίας όλων των εγκατεστημένων προϊόντων. Η τιμή 

αγοράς αντιστοιχεί περίπου 20% σε φόρους, το 40 % σε πωλητές λιανικής ιi 

χονδρικής και περίπου το 40% στη βιομηχανία. Οι δαπάνες λειτουργίας 

αφορούν € 130 δισεκατομμύρια για την ενέργεια, € 30 δις. ευρώ για άλλα 
αναλώσιμα (τόνερ, χαρτί, σάκοι ηλεκτρικών σκουπών, νερό, απορρυπαντικά) 

και περίπου 13 δις.€ για επισκευές και συντήρηση. 
Οι προαναφερόμενες δαπάνες αφορούν ένα έτος, αλλά: για ένα 

μεμονωμένο τελικό χριiστη η αγορά: της συσκευής σήμερα και η εξοικονόμηση 

στο μέλλον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, το ενδιαφέρον, ο πληθωρισμός και το 

προεξοφλημένο Κόστος Κύκλου Ζωής (LCC) ως πιο κατάλληλο μέτρο. Και το 
μέτρο αυτό είναι πολύ διαφορετικό ανά: προϊόν. Για Λέβητες Κεντρι,κής 

Θέρμανσης και Κυκλοφορητές Κεντρικής Θέρμανσης η τιμή αγοράς είναι 

περίπου μόνο το 15% περίπου του συνόλου LCC. Για την μέση συσκευή 
φωτοαντιγράφων αυτό είναι 20%. Για τα πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές 

σκούπες και ψυγεία/καταψύκτες, η τιμή αγοράς είναι στο φάσμα του 37 - 46%. 
Για κλιματιστικά χώρου και οδικό φωτισμό, μη λαμβάνοντας υπόψη την 

εγκατάσταση φωτισμού, είναι περίπου το 27-37% του συνόλου της τιμής του 
προϊόντος, αλλά: συμψηφίζοντας και το κόστος εγκατάστασης είναι περίπου 

50%. Για τηλεοράσεις και υπολογιστές η τιμή αγοράς είναι περίπου 75-80% του 
συνόλου LCC. Όσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό των τιμών αγοράς στο LCC, 
και ως εκ τούτου όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό του προεξοφλημένου 

κόστους λειτουργίας του LCC, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ότι η 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ή άλλα αναλώσιμα είναι οικονομικότερη 

από την άποψη της αποπληρωμής. 

3.2.2 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 

Όσον αφορά: την κατανάλωση ενέργειας, νερού, το δυναμικό θέρμανσης 

του πλανήτη (GWP) και όξυνσης (ΑΡ), η φάση της χρήσης κατέχει την πρώτη 
θέση για όλα τα προϊόντα. Με ποσοστά: που κυμαίνονται από 66% (PC) μέχρι 
99% (Λέβητες). Για τα δύο προϊόντα που έχουν σημαντικό δυναμικό 

ευτροφισμού (στο νερό), τα πλυντ1Ίρια πιάτων (απορρυπαντικό) και τα 

φωτοτυπικά: μηχανήματα (χαρτί), η φάση της χρήσης είναι κατά: μακράν η πιο 
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σημαντική. 
Σχετικά με τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους (ΡΟΡ, για τα ΠκΕ 

κυρίως διοξίνες και φουράνια), καρκινογόνους πολυκυκλικούς αρωματικούς 

υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ), τα βαρέα μέταλλα (στην ατμόσφαιρα και στα 

ύδατα) και μη επικίνδυνα απόβλητα (κυρίως από εξόρυξη), η φάση της 

παραγωγής είναι η πιο σημαντική, αλλά και η φάση της χρ1Ίσης. 

Οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), και τα αιωρούμενα σωματίδια 
(ΡΜ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη φάση της διανομής, κυρίως λόγω 

της μεταφοράς. Ο αντίκτυπος των αιωρούμενων σωματιδίων διανέμεται 

αρκετά ομοιόμορφα μεταξύ των 4 σταδίων του κύκλου ζωής. 
Τέλος, για τα επικίνδυνα απόβλητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

(End-of-Life) η φάση είναι το κύριο μέλημα. Όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα (3-2). 

Αυτός ο πίνακας δείχνει επίσης την εκτιμώμενη χρήση των πόρων και τις 

εκπομπές. Αθροίζοντας αυτά τα συνολικά στοιχεία για τις 10 περιπτώσεις 
προϊόντων, αντιπροσωπεύουν π.χ. σχεδόν το 14% της συνολικής κατανάλωση 
ενέργειας στην ΕΕ και το 13 % της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειάς της. Από την 
άποψη της υπερθέρμανσης του πλανήτη, σε σύγκριση με τις εκτιμιΊσεις από το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Αλλαγή του Κλίματος (ΕΠΑΚ) για τις 

εκπομπές C02 που σχετίζονται με καύσιμα, οι περιπτώσεις προϊόντων 
αντιπροσωπεύουν το 23 % του συνόλου της ΕΕ των 15 κρατών μελών του 2200-
2300 Mt C02. Στο πλαίσιο αυτό, επίσης, ο ορισμός του προϊόντος παίζει 

σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, η υπόθεση των προϊόντων από τους λέβητες 
κεντρικής θέρμανσης εξετάζει μόνο οικιακούς λέβητες κεντρικής θέρμανσης 
αερίου και πετρελαίου (μόνο θέρμανση). Αν περιορίσουμε τα δεδομένα μόνο 
στον οικιακό τομέα, οι 10 περιπτώσεις προϊόντων MEEUP ισοδυναμούν με 
περίπου 50-60% των συνολικών εκπομπών C02. 

Η συνολική καθαρή εισροή υλών για τις περιπτώσεις είναι 4,2 
εκατομμύρια τόνους, εκ των οποίων εκτιμάται ότι μετά από μία διαδικασία 

ανακύκλωσης των διαφόρων ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών μερών (ΑΗΗΕ) 

περίπου το 73 % θα πρέπει να ανακυκλώνονται/ επαναχρησιμοποιούνται, κλπ. 
Η διάσπαση των εισαχθέντων υλών δίνεται στον πίνακα 3-1. Οι 10 περιπτώσεις 
αποτελούν το 1,3% του συνολικού ύψους 145 εκατ. τόνους τελικών προϊόντων 
χάλυβα που καταναλώνονται ετησίως στην ΕΕ και περίπου το 1 % της 
κατανάλωσης των μη-σιδηρικών μέταλλων (40 Mt). Για μαζικά πλαστικά (1,5% 
από 35 Mt) και τεχνικά πλαστικά (2,4% από 10 Mt), η σχετικ~Ί συμβολή είναι 
μέτρια. 
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Summary Table 2.. Enνi1ronmenU.l lndicators for 10 1Product Cases oνer the life-cycle 

Life Cycle ρhases •• ,.1 P1ROD DISTR USE EOL Total 

lndicators uni1 

Resources & Waste 

Total Energy {GER) 9731 PJ 

Waler (process) 832 n1 Ι n m3 

Waler (αιQlίng} 159 mln m3 

Waste, 11011-tιaz .J landfill 4 14044 kt 

v\laste , tιazardous,' incinerated 5 5 924 kt 

Emlsslons (Air) 

GrΘΘnhouse Gases ln G\ιVP100 521 m1C02 

Acldlficatlon Poιenlia l (ΑΡ) 1'429 kt S02 eq . 

Volatlle Oιganlc Compounds (VOC) 68 kt 

Persistent Organbc Pollutalflts (ΡΟΡ) 88 g,ι-Teq 

Heaνy Moιals 5 5 5 157 too Ni eq 

PAHs 4 49 ton Νί &q 

Partlculate Matιer (ΡΜ. dusι) 5 3 5 4 341 kt 

Emis.sions {Water) 

Ηeεινy Melals 104 ton Hg·/20 eq 

IΞ\Jlrophiςa•iσn Po·lenli.an (ΕΡ) 63 kt Ν 

2 3 4 

60-80% 40-60% 20-40% 5-2{1% <5% 

lnputs kt 

Bulkplastlcs 542 

Techplastlcs 269 

Ferro 2014 

Non-fenro 393 

Electronics 100 

Mi5·C &70 

Ele-c~ronίcs 

2% 

Νοο.-Ιεοιτο ./ 
θ'1fι 

B.ul~pta:!i11csι 

( 13% 

Ferro 

49% 

Πίνακας 3 - 2: Πίνακας Περιβαλλοντικών Δεικτών στην διάρκεια του κύκλου ζωιi ς των προϊόντων. 
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Εξετάζοντας το επίπεδο του προϊόντος, υπάρχει πρώτα το σύμπλεγμα των 

προϊόντων κλιματισμού. Υπάρχουν οι περιβαλλοντικοί δείκτες για οικιακούς 

λέβητες κεντρικής θέρμανσης αερίου και πετρελαίου, είναι η μόνη συσκευή 

ορυκτών καυσίμων στην ομάδα, ακολουθεί ελαφρώς διαφορετικό μοντέλο από 

ότι τα υπόλοιπα. Είναι το αδιαμφισβήτητο νούμερο 1 στην κατανάλωση 
ενέργειας και το παγκόσμιο δυναμικό θέρμανσης (GWP) του πλανήτη και 
προσθέτει σημαντικό: στην αύξηση του δείκτη δυναμικού όξυνσης (ΝΟχ για 
εγκαταστάσεις αέριου, S02 για πετρελαίου), αλλά εκτός από αυτό τις σχετικό: 
μέτριες τιμές στους άλλους δείκτες, που κυρίως προέρχονται από το ότι λέβητες 

κεντρικής θέρμανσης έχουν επίσης μια σημαντιι<ΙΊ κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας. Ο κυκλοφορητής κεντρικής θέρμανσης (αντλία), ο οποίος μπορεί να 
είναι ενσωματωμένος ή όχι στο λέβητα, είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Αυτή το 
σχετικό: άγνωστο προϊόν, είναι ο μεγαλύτερος χρήστης ηλεκτρικής ενέργειας 

στην ομάδα μετά από τα ψυγεία και τις τηλεοράσεις, αλλά προηγείται των 
πλυντηρίων πιάτων και των κλιματιστικών μονάδων χώρου. 

Στις κλιματιστικές μονάδες χώρου (Room Air Conditioners) η διαρροή 
των φθοριούχων αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι ένα ζήτημα, 
αλλά συνολικό: η άμεση χρήση ηλεκτρικ~Ίς ενέργειας είναι η κύρια αίτια. Από 
άποψη συνόλου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι η ζήτηση των καταναλωτών για το προϊόν αυτό αυξάνεται 

ραγδαία. Και ότι η σημαντική πρόοδο όσον αφορά την βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας δεν ιΊταν αρκετή για να αντισταθμίσει αυτή την 
ανάπτυξη. 

Ο οδικός φωτισμός έχει επιλεχθεί επειδή είναι ένα προϊόν στον δημόσιο 
τομέα και με μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης. Επίσης, εκτός από το τυπικό 
προφίλ ενός έντονου χρήστη ηλεκτρικής ενέργειας, η περιεκτικότητα σε 
υδράργυρο (δείκτης Βαρέων Μετάλλων) των φωτεινών πηγών παίζει 
σημαντικό ρόλο. 

Τρία προϊόντα στο σύμπλεγμα των οικιακές συσκευών αποτέλεσαν 
αντικείμενο της έρευνας. Οικιακό: πλυντήρια πιάτων, ψυγεία και καταψύκτες 

έχουν υποβληθεί σε υποχρεωτική επισήμανση και άλλα μέτρα για πάνω από 

μια δεκαετία. Εθελοντικές συμφωνίες με βιομηχανία υφίστανται επίσης εδώ 

και αρκετό καιρό. Έχει γίνει αξιοσημείωτη πρόοδος στη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ουσίες που καταστρέφουν το όζον και 

φθοριούχα αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου δεν είναι πλέον ένα 

μεγάλο θέμα στο συσκευές ψύξης και έχει επιτευχθεί βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης έως και 40% κατά την τελευταία δεκαετία. 

Οι τελευταίες βελτιώσεις που γίνονται μόνο εν μέρει ορατές, λόγω της 

αδράνειας αντικατάστασης του υφιστάμενο αποθέματος συσκευών που έχουν 

εγκατασταθεί. Ωστόσο, ψυγεία και καταψύκτες έχουν υψηλ11 διείσδυση στην 

αγορά και ως ομάδα είναι οι χρήστες της περισσότερης ηλεκτρικής ενέργειας 
από τις 10 περιπτώσεις προϊόντων. Και εκτός από την ενέργεια και δείκτες 
GWP, είναι οι μεγαλύτεροι συνεισφέροντες σε σχεδόν κάθε άλλη ένδειξη. 

Τα πλυντήρια πιάτων ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό το αναμενόμενο 
περιβαλλοντικό προφίλ του μέσου χρήστη της ηλεκτρικ1Ίς ενέργειας, αλλά 
υπάρχουν δύο υψηλοί δείκτες: Κατανάλωση νερού και δυναμικό ευτροφισμού 
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στην φάση της χρήσης. Το υψηλό δυναμικό ευτροφισμού απορρέει από τη 

χρήση των απορρυπαντικών πλυντηρίου πιάτων (φωσφορικά: άλατα). 

Το τρίτο προϊόν σε αυτό το σύμπλεγμα είναι η ηλεκτρική σκούπα. Οι 

σκούπες υποφέρουν από την αντίληψη των καταναλωτών ότι η απόδοση 

ισούται με την ισχύ. Εφόσον έως τώρα, δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο άλλο 

κριτήριο απόδοσης, π.χ. μέσω της ενεργειακής σήμανσης, η αντίληψη αυτή 

συνεχίζεται και τον μέτριο αριθμό ωρών χρήσης σε ένα μέσο νοικοκυριό, η 

αυξανόμενη απαίτηση για την ισχύ έχει κάνει τις ηλεκτρικές σκούπες σε 

σημαντικό χρήστη ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι. 

Το σύμπλεγμα των προϊόντων του τομέα ηλεκτρονικών (Integrated 
Circuit Technology Products, ICT) είναι η πιο δυναμική ως προς τις επιδόσεις . 

Από την άποψη των εκπομπών και των πόρων που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγ11 υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των μονάδων παραγωγής, 

ζητι1θηκε να μην χρησιμοποιηθεί μόνο ο μέσος όρος, αλλά τα πιο πρόσφατα 

στοιχεία για την φάση της παραγωγής. Ωστόσο, παρά: τη σημαντική πρόοδο 

στον τομέα, το περιβαλλοντικό προφίλ, δηλαδή το σύνολο των 

περιβαλλοντικών δεικτών, είναι ελαφρώς διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Όσον 

αφορά την ενέργεια, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την όξυνση, η φάση 

της χρήσης εξακολουθεί να είναι κυρίαρχη (60-70% του συνόλου), αλλά η 
φάση της παραγωγής κάνει τις περιπτώσεις προϊόντων σε αυτό το σύμπλεγμα, 

φωτοτυπικές συσκευές, τηλεοράσεις και υπολογιστές, να συνεισφέρουν πάνω 

του μέσου όρου για τους περισσότερους άλλους περιβαλλοντικούς δείκτες. Για 

τα φωτοαντιγραφικά υπάρχει η πρόσθετη διάσταση της χρήσης χαρτιού, που 

καθιστά την συνεισφορά σημαντική στην κατανάλωση νερού και του 

ευτροφισμού του. Επίσης, η έμμεση χρήση της ενέργειας στην παραγωγή του 

χαρτιού είναι πιο σημαντική από τη χρήση της ηλεκτρικ~Ίς ενέργειας. 

Επίσης για τους προσωπικούς υπολογιστές βρισκόμαστε σε ένα 

σταυροδρόμι όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων και τεχνολογιών. Ένα 

τρόπος είναι η αξιολόγηση των παραδοσιακών επιτραπέζιων υπολογιστές με 

όλο και μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ και την κατάλληλη επεκτασιμότητα να 

ασχοληθεί με τα παιχνίδια, βίντεο μοντάζ, Computer Aided Design, κ.λπ .. Μια 
δεύτερη αξιολόγηση είναι μέσω των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή, 
επεξεργασία κειμένου, διαδίκτυο, υπολογιστικά: φύλλα και δημιουργία 
διαδικτυακού περιεχομένου, με συσκευές που είναι συμπαγιΊς, αθόρυβες και 
επομένως υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Εδώ υπάρχει μια σύγκλιση με 

κινητές συσκευές ICT. Ο τρίτος τρόπος αποτελεί μια άλλη σύγκλιση των 
τεχνολογιών, αλλά εδώ το PC είναι εισβολέας, προσπαθεί να πάρει ένα μερίδιο 
των παραδοσιακών ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης. Η τελευταία 

κατηγορία ονομάζονται «Media Centers». Υπολογιστές λαμβάνοντας το 
πρώτο τρόπο υπόψη τώρα τείνουν να ονομάζεται «Workstations», το οποίο 
αφήνει το όνομα «Mainstream» για τον υπολογιστή του δεύτερου τρόπου. 

3.2.3 Δυναμικό Βελτίωσης 

Όπως αναφέρθηκε, τα περισσότερα δεδομένα που ανακτώνται σχετικά με 
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τις δυνατότητες βελτίωσης εi.ναι αμφισβητούμενης αξιοπιστίας και 

περιορίζουν την παρούσα περίληψη σε γενικά συμπεράσματα. Λαμβάνοντας 

υπόψη το σημείο του ελάχιστου Κόστους Κύκλου Ζωής (LLCC) των 

προϊόντων, διαπιστώνεται ότι ο ελάχιστος στόχος θα μπορούσε να οριστεί που 

η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά περίπου 20-30% για το 

σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων προϊόντων. Οι Βέλτιστες Διαθέσιμες 

Τεχνολογίες (ΒΑΤ, Best Available Technologies) έχουν φτάσει ένα επίπεδο 
βελτίωσης του 30 - 40% ή περισσότερο σε σχέση με το μέσο όρο του τρέχοντος 
προϊόντος (το ονομαζόμενο Base Case). 

Οι τεχνικές λύσεις για να καταλήξουμε σε αυτές τις βελτιώσεις που 

μπορούν να ομαδοποιηθούν σε στρατηγικές σχεδιασμού στις διάφορες 
περιπτώσεις προϊόντων: 

α. Σχεδιασμός Πραγματικού Φόρτου, δεν είναι μόνο στατικό φορτίο . Για 

παράδειγμα: αυξομειωτικοί και καιρικά ελεγχόμενοι λέβητες κεντρικής 

θέρμανσηςι τεχνολογία inverter σε κλιματιστικές μονάδες χώρου, Variable 
Speed Drives (VSDs) για κυκλοφορητές κεντρικής θέρμανσης, μεταβλητή 
backlight ένταση των LCD ΌΊλεοράσεων με βάση την εικόνα, ελέγχος της 
ταχύτητας χρονισμού των επεξεργαστών για προσωπικούς υπολογιστές, 
αποτελεσματική και μη παρεμβατική Διαχείριση Ενέργειας για διάφορες 
συσκευές σε κατάσταση αναμονής (stand-by). 

β . Ελαφρύς Σχεδιασμός. Για εξισορρόπηση χρησιμοποιούνται 
περισσότερα υλικά με μικρότερο αντίκτυπο ανά kg ή σημαντικά λιγότερα 
υλικά με, ίσως, μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανά kg. Με την 
τελευταία εκδοχή να χρησιμοποιείται συνηθέστερα. Παραδείγματα μπορούν 
να βρεθούν σε όλες τις περιπτώσειςι οι υπό τον τίτλο, μικρότερου αριθμού 
εξαρτημάτων μέσω ολοκληρωμένων λύσεων, σμίκρυνση των στοιχείων, 
βελτιωμένων μηχανικά κατασκευών (π.χ. ψυγεία), έξυπνων συστημάτων 

θερμοδυναμικής (αντί των καταβόθρων θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας

ανεμιστήρες), κατάλληλης αεροδυναμικής, κ.λπ .. Αυτά είναι τα βασικά μέτρα 
σχεδιασμού, που εξηγούν τις διαφορές βάρους έως και 50% ή περισσότερο 
μεταξύ των προϊόντων στην αγορά. 

γ. Υπόψιν των Οικολογικών Τιμών. Παραδείγματα αποτελούν η μείωση 

του χρυσών καλωδιώσεων σε μικροτσίπ, η μείωση χρήσης νερού σε πλυνηΊρια 
πιάτων, μειωμένη κατανάλωση χαρτιού σε φωτοτυπικά μηχανήματα μέσω της 

εκτύπωσης διπλής όψεως, μείωση του υδραργύρου των φωτεινών πηγών, κλπ. 

δ. Σκεπτόμενοι βάσει Συστημάτων. Παραδείγματα είναι οι έξυπνες 

σχεδιαστικές λύσεις που προέρχονται με σκεπτικό, όπως τις κλιματικές 

συνθήκες στο εσωτερικό συστημάτων, τη συντήρηση και τη γεύση των 

τροφίμων, την υγιεινή και την καθαριότητα, με συστήματα κινητήρα -
οδήγησης - ελέγχου, πληροφόρησης και συστήματα επικοινωνίας, κλπ. και όχι 
μόνο από άποψη λειτουργίας μεμονωμένων προϊόντων. 
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3.3 Έκθεση Έργου 

Η MEEUP Έκθεση Έργου, εξυπηρετεί ένα διοικητικό σκοπό έναντι των 

υποχρεώσεων της σύμβασης και παρέχει περισσότερα στοιχεία σχετικά με πως 

προέκυψε η μεθοδολογία και πως σχεδιάστηκαν οι εκθέσεις των περιπτώσεων 

προϊόντων. 

Αυτή η έκθεση δίνει απαντήσεις για τις συμβατικές απαιτήσεις της 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 

Αποδεικνύει ότι, η επιλογή του αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων 

προϊόντων από τις κατηγορίες που αναφέρονται στην προσφορά έχει 

πραγματοποιηθεί με στενή διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπ1Ίς και των 

ενδιαφερόμενων μέρων. 

Υπήρξε εκτεταμένη διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους και ενδιάμεσα 

αποτελέσματα διαδόθηκαν με ένα ανοικτό και διαφανή τρόπο. Κατά την 

περίοδο των 10-12 μηνών που διήρκησε το έργο, άνω των 150 εκπροσώπων 
των ενδιαφερομένων μερών έδειξαν ενδιαφέρον μέσω της συμμετοχής σε 

συνεδριάσεις/ εργαστήρια ή μέσω ζήτησης πληροφοριών. Περίπου οι μισοί 

από αυτούς έχουν επίσης συμβάλει ενεργά στο τελικό αποτέλεσμα με τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων των ενδιαφερόμενων μερών, η 

οποία συστάθηκε από περίπου 20 ειδικούς χαρακτηριζόμενη ως τέτοια από τις 
οργανώσεις του τομέα, έχει στην κατοχή δύο παραγωγικές συναντήσεις εντός 

του έτους 2005 και η συνάντηση εργασίας της Επιτροπής τον Οκτώβριο 2005 
συμμετείχαν περίπου 80 άτομα. Εξωτερικοί εξεταστές με υπόβαθρο σε 

Ανάλυση Κύκλου Ζωής και περιβαλλοντικές βάσεις δεδομένων κλήθηκαν να 

απαντήσουν σχετικά με τον προκαταρκτικό σχεδιασμό της μεθοδολογίας. 

Κατά την περίοδο Ιανουάριος-Οκτώβριος 2005, η ιστοσελίδα 

www.eupproject.org, που περίεχε τα σχετικά έγγραφα του έργου, 

επισκέφθηκαν 6600 φορές από περίπου 3700 «μοναδικούς επισκέπτες» . 

Πηγές πληροφόρησης για την εκτέλεση των tasks 1-3 και δυνατόν κενά 
στην πληροφόρηση εντοπιστήκαν και μια προσέγγιση αναπτύχθηκε για να 

ασχοληθεί με αυτό . Η ανάκτηση δεδομένων είχε εισηγήσεις από την συμμετοχή 

εμπειρογνωμόνων, ανάλυση προϊόντων και εκτεταμένη βιβλιογραφική 

έρευνα. Αρκετές χιλιάδες έγγραφα που ανακτήθηκαν, εκ των οποίων 700 
βασικά έγγραφα που είναι εντός του καταλόγου αναφοράς της έκθεσης 

μεθοδολογίας. 

Η ανάλυση των στοιχείων επέφερε στην ανάπτυξη ειδικών εργαλείων 

όπως το «EuP EcoReport». Αν και δεν απαιτούνται βάσει της ανάθεσης 
εργασίας, αυτό το εργαλείο αναπτύχθηκε για να καταστήσει τη μεθοδολογία 

πιο προσιτιΊ για το κοινό, στο οποίο απευθύνεται, στους φορείς χάραξης 

πολιτικιΊς, τους σύμβουλους και εμπειρογνώμονες των ενδιαφερόμενων μερών 

που συμμετέχουν στα προπαρασκευαστικά στάδια που λαμβάνουν 

εκτελεστικά μέτρα/ νομοθεσία σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο 2005/32/ΕΚ. 

Όλα τα καθήκοντα πραγματοποιήθηκαν εντός των πλαισίων, σύμφωνα 

με τις προθεσμίες στο σχεδιασμό, και σε στενή συνεργασία με την ΕυρωπαϊκιΊ 

Επιτροπή. Περιγράφοντας τα παραπάνω, η Έκθεση Έργου παρέχει επίσης μια 

σειρά από πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των στοιχείων, όπως 
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συνοψίζονται στην Έκθεση Περιπτώσεων Προϊόντων, καθώς και οι 

παρουσιάσεις, τα πρακτικά των συνεδριάσεων / εργαστηρίων καθώς και η 

πλ1)ρης παρατηρήσεις των εξεταστών και η αντίδρασή σε αυτά δίνουν εκτενι) 
βασικά στοιχεία ως προς το σκεπτικό που οδήγησαν στην προτεινόμενη 
μεθοδολογία και την Έκθεση Περιπτώσεων Προϊόντων. 
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Κεφάλαιο 4 

Κατάρτιση Σχεδίου Εργασίας 

Το άρθρο 16 της οδηγίας προβλέπει ότι η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει 
ένα πρόγραμμα εργασίας, μετά από διαβούλευση με το φόρουμ διαβούλευσης. 

Το πρόγραμμα εργασίας καταρτίζει, για τα επόμενα 3 χρόνια, ενδεικτικό 
κατάλογο ομάδων προϊόντων που θα θεωρηθούν ως προτεραιότητες για την 

έκδοση των εκτελεστικών μέτρων. Η μελέτη αυτή θα προτείνει κατά 

προτεραιότητα τα ΠκΕ που μπορούν να περιληφθούν στον κατάλογο του 

προγράμματος εργασίας. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να συγκεντρώσει διαθέσιμες 

πληροφορίες και επιχειρήματα ως προς το ποια προϊόντα (ομάδες) θα πρέπει 

να συμπεριληφθούν μεταξύ των ενδεικτικών προτεραιοτήτων. 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι: 

- Προσδιορισμός όλων ΠκΕ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας, 

- Η κατάταξη όλων των δυνητικών ΠκΕ σε κατηγορίες προϊόντων για 
περαιτέρω αξιολόγηση μέσω προπαρασκευαστικών μελετών και 

- Ανάπτυξη μιας σύντομης λίστας με τα ΠΚΕ προτεραιότητας που θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να συμπεριληφθούν στον ενδεικτικό κατάλογο του 

προγράμματος εργασίας. 

Ομάδες προϊόντων προτεραιότητας για την εφαρμογή των μέτρων, 

έχουν ήδη εντοπιστεί μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Αλλαγή 

του Κλίματος (ECCP), ως παρέχοντα μεγάλες δυνατότητες οικονομικής 

αποδοτικής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το άρθρο 16 της 
οδηγίας αναφέρει προϊόντα ΠκΕ προτεραιότητας, όπως θέρμανσης και 

παραγωγής ζεστού νερού, τα συστήματα ηλεκτρικών κινητήρων, τα 

συστήματα φωτισμού τόσο του οικιακού όσο και του τριτογενούς τομέα, οι 

οικιακές συσκευές, εξοπλισμός γραφείου τόσο στον οικιακό όσο και στον 

τριτογενούς τομέα, ο εξοπλισμός (θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού). 

Επιπλέον, ένα ξεχωριστό μέτρο εφαρμογής που προβλέπεται προκειμένου να 

μειωθούν οι απώλειες από την κατάσταση αναμονής συσκευών (Stand-by). 
Η Επιτροπή έχει ~Ίδη ξεκινήσει προπαρασκευαστικές μελέτες για ένα 

ευρύ φάσμα των ΠκΕ και σχεδιάζει να ξεκινήσει μελέτες για τις περαιτέρω 

κατηγορίες προϊόντων. 

4.1 Μεθοδολογία Κατάρτισης Σχεδίου Εργασίας 

Η μελέτη διεξήχθη με βάση τις ακόλουθες διαδικασίες: 

Επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη: Η ομάδα κατάρτισης του 

σχεδίου προσδιόρισε τα ενδιαφερόμενα μέρη και ενημέρωσε για την έναρξη 

και την πρόοδο της μελέτης. Οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να παράσχουν μια 
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τεκμηριωμένη συμβολή σχετικά με το ποια προϊόντα που καταναλώνουν 
ενέργεια θα πρέπει να θεωρηθούν ως προτεραιότητες για τα ενδεχόμενα 
εκτελεστικά μέτρα για την περίοδο 2007-2010. 

Εκτεταμένη έρευνα πληροφορίες: διεξήχθη έρευνα και συλλογ11 
πληροφοριών για τον εντοπισμό όλων των προϊόντων που καταναλώνουν 
ενέργεια, τα οποία καλύπτονται από το οικολογικό σήμα της ΕΕ, εθνικών 
ευρωπαικων οικολογικών σημάνσεων, άλλων διεθνών οικολογικών 
σημάνσεων, επισήμανση της ενέργειας και των απαιτήσεων ενεργειακής 
απόδοσης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ειδική έμφαση δόθηκε 
στα προϊόντα, για τα οποία έχουν διεξαχθεί εκθέσεις αξιολόγησης Κύκλου 
Ζωής ή άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Προσδιορισμός των προϊόντων που σχετίζονται με το άρθρο 15 (2) της 
οδηγίας: με βάση στατιστικών δεδομένων της Prodcom και λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνώμη όλων των ενδιαφερομένων μερών τα ΠκΕ που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού. Προκειμένου να 
αξιολογηθεί η συμμόρφωmΊ τους με το άρθρο 15 (2), κατατάχθηκαν 
εκατοντάδες ΠκΕ σε 57 διακριτές κατηγορίες. Κάθε επιμέρους κατηγορία 
καλύπτει το πρώτο κριτήριο του ΠκΕ οδηγίας, δεδομένου ότι τόσο η 
εκτιμώμενη παραγωγή (μονάδων που πωλούνται), οι εισαγωγές και εξαγωγές 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνονται υπόψη. 

Ανάπτυξη του περιορισμένου καταλόγου των προϊόντων: Λαμβάνοντας 
υπόψη τα αποτελέσματα από τις εργασίες που διεξήχθηκαν στο παρελθόν, 
εξετάστηκαν οι κατηγορίες όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον 
και πόσο μπορούν να βελτιωθούν. Μια μικρι1 λίστα με τις 34 ομάδες 
προτεραιότητας εξήχθη και η Μελέτη Μεθοδολογίας για τον Οικολογικό 
Σχεδιασμό των ΠκΕ (MEEuP) υλοποιήθηκε εν μέρει, προκειμένου να 
αναπτύξει ένα σύντομο κατάλογο προτεραιότητας και να δικαιολογηθεί η 
εγγραφή τους στον κατάλογο. 

4.2 Συμπεράσματα 

Η εξέταση της συμμόρφωσης με το άρθρο 15 (2) της οδηγίας και η 
περιβαλλοντική εκτίμηση των ΠκΕ, πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή 
ποιοτικών, ποσοτικών και ημι-ποσοτικών κριτ1Ίριων. Μία πλήρως ποσοτική 
αναλυτικά εκτίμηση για όλες τις ομάδες προϊόντων δεν θα μπορούσε να 

διεξαχθεί στο πεδίο εφαρμογής του χρονοδιαγράμματος της μελέτης. Το 
αποτέλεσμα αυτής της μελέτης είναι ένα σκίτσο του τοπίου όλων των 

υφιστάμενων ΠκΕ και πρόταση των ΠκΕ προτεραιότητας, με βάση την 

ταξινόμηση, ομαδοποίηση των μεμονωμένων προϊόντων σε ουσιαστικές 

ομάδες. Διάφορα δεδομένα χρησίμευαν ως αφετηρία για την επιλογή και τη 

διεξαγωγή της μεθόδου MEEuP με λεπτομερή εκτίμη011 για τη συγκεκριμένη 
ομάδα προϊόντων. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης, ένας τελικός 
κατάλογος 25 προϊόντων πρέπει έχει αναπτυχθεί. Η ομάδα του έργου 
αποφάσισε να συντάξει έναν κατάλογο με 34 κατηγορίες προϊόντων 
προτεραιότητας, διαιρούμενο σε προτεραιότητας 11 Α1 1 (25 προϊόντα) και 
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προτεραιότητας 11 Β 11 (9 προϊόντα) κατηγορίες ΠκΕ. 
Τα προϊόντα που συμμετέχουν σε αυτήν τη λίστα είναι ομάδες 

προτεραιότητας, σε σύγκριση με όλα τα υφιστάμενα ΠκΕ με εξαίρεση εκείνα 

που έχουν ήδη ερευνηθεί. Καλύπτουν όλες τις σημαντικές περιοχές που 

προσδιορίζονται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την 

Αλλαγή του Κλίματος (ECCP) και λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες 

προπαρασκευαστικές μελέτες και το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, θα πρέπει 

να εξεταστούν λεπτομερώς μέσω προπαρασκευαστικών μελετών . Για να 

εκτιμηθεί η επίδρασή τους στη λεπτομέρεια, η MEEuP θα πρέπει να 

εφαρμοστεί πλ~1ρως σε στενή επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους. 

4.3 Περίληψη της Μελέτης Κατάρτισης Σχεδίου Εργασίας 

Στην Αρχή περιγράφεται η πρώτη δράση της μελέτης, η οποία ήταν η 

επαφή και επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους. Η υλοποίηση του έργου 

άρχισε αμέσως μετά την εναρκτήρια συνεδρίαση (16/5/2007) και 

ολοκληρώθηκε από το τέλος του έργου (12/10/2007). Τα κυριότερα εμπόδια 
για την υλοποίηση του έργου αυτού, ήταν το σύντομο χρονοδιάγραμμα, το 

ευρύ πεδίο της μελέτης και κυρίως το γεγονός ότι τα λεπτομερή στοιχεία για 

την αξιολόγηση των προϊόντων, θα μπορούσε να ζητηθούν μόνο μετά την 

κατάταξη των ΠκΕ σε διακριτές κατηγορίες. 

Η ομάδα του έργου ήταν σε στενή επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους 

φορείς, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα: 

- Ανάπτυξη του αρχικού καταλόγου των ενδιαφερομένων 

- Ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου του έργου 

- Διανομή Ερωτηματολόγιου 

- Οργάνωση μίας Ημερίδας με τους ενδιαφερόμενους 

Κατά τα πρώτα στάδια της μελέτης, η ομάδα κατάρτισης του σχεδίου 

προσδιόρισε ενδιαφερόμενους παράγοντες (stakeholders). Επικεντρώθηκε 

στον εντοπισμό των ευρωπαϊκών οργανώσεων, αλλά στον τελικό κατάλογο 

φορέων περιλαμβάνονται επίσης διεθνείς οργανισμοί που μπορούσαν να 

συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της μελέτης. Ο κατάλογος των 

ενδιαφερομένων που αναπτύχθηκε, μεταξύ άλλων, περίεχε εκπρόσωπους της 

βιομηχανίας (ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, εθνικές ενώσεις και μεμονωμένες 

επιχειρήσεις, ανάλογα με την περίπτωση), οργανώσεις καταναλωτών και 

περιβάλλοντος, εκπρόσωπους των μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

και/ ή τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα αυτών, πωλητές και 

εισαγωγείς και τους οργανισμούς ή μεμονωμένους εμπειρογνώμονες που 

έχουν πραγματοποιήσει ή πρόκειται να διεξήγαν ταυτόχρονα μελέτες και έργα 

που σχετίζονται με το περιεχόμενο της παρούσας μελέτης, ιδίως στην 

περίπτωση που οι μελέτες τους είχαν προκηρυχτεί από υπηρεσίες της 

Επιτροπής (π.χ. μελέτες LOT, οι εταίροι της Καμπάνιας οικολογικού 

σχεδιασμού στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις κ.λπ.). 

Επιπλέον αναπτύχθηκε μια ιστοσελίδα του έργου. Στην ιστοσελίδα αυτή 
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περιλαμβάνονται πληροφορίες με δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή της 

οδηγίας ΠκΕ, το χρονοδιάγραμμα και τα καθήκοντα της μελέτης και των 
δεδομένων σχετικά με την πρόοδο της μελέτης. 

Μετά την αρχική αναγνώριση των ενδιαφερομένων, ένα ερωτηματολόγιο 
αναπτύχθηκε και διανεμήθηκε στους ενδιαφερόμενους παράγοντες που είχαν 

εντοπιστεί. Ο βασικός στόχος του ερωτηματολογίου ήταν να ενημερώσει τους 

ενδιαφερόμενους για την έναρξη της μελέτης, για να τους δώσει τη 
δυνατότητα να παρέχουν πρόσθετα τεχνικά στοιχεία για τα μεταγενέστερα 
στάδια της μελέτης και να εξαχθεί η γνώμη τους σχετικά με ΠκΕ που θα πρέπει 
να συμμετέχουν στον κατάλογο των κατηγοριών προϊόντων προτεραιότητας. 

Διεξήχθη έρευνα πληροφοριών για τον εντοπισμό όλων των προϊόντων 

που καταναλώνουν ενέργεια, τα οποία καλύπτονται από το οικολογικό σήμα 
της ΕΕ, εθνικών ευρωπαϊκών οικολογικών σημάνσεων και άλλων διεθνών 

οικολογικών σημάνσεων, ενεργειαΚl)ς επι01Ίμανσης και των απαιτήσεων 
ενεργειακής απόδοσης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Περισσότερα 
από 100 ΠκΕ (άνω των 50 καλύπτεται από ευρωπαϊκά προγράμματα 
οικολογικής σήμανσης) εντοπίστηκαν, μέσω αυτής της έρευνας πληροφοριών 
και πρέπει να αναφερθεί ότι πολλά από αυτά έχουν ήδη αξιολογηθεί από τις 
συνεχιζόμενες προπαρασκευαστικές μελέτες (π.χ. υπολογιστές, κλιματιστικά, 
τηλεοράσεις, εκτυπωτές κλπ.). Το γεγονός ότι ένα προϊόν που καταναλώνει 

ενέργεια καλύπτεται από ένα οικολογικό σήμα είναι μια μικρή απόδειξη της 
σημασίας της ομάδας αυτής (η.χ. πωλήσεις, επιπτώσεις) και ένας παράγοντας 
ότι το προϊόν αυτό έχει δυνατότητες βελτίωσης. 

Πιθανά ΠκΕ τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
μελέτης ήταν πάνω από 1000. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να 
προσδιορίσει τις ομάδες προϊόντων προτεραιότητας παρόμοιες με τον ορισμό 
των υπό εξέλιξη προπαρασκευαστικών μελετών, αλλά λαμβάνοντας υπόψη το 
σύνολο του καταλόγου των διαθέσιμων ΠκΕ. Από τη μία πλευρά οι κατηγορίες 
των προϊόντων δεν θα πρέπει να καθορίζονται σε πλατύ εύρος, επειδιΊ οι 
επιπτώσεις τους δεν θα είναι ρεαλιστικές. Από την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει 
να είναι μικρό το εύρος, επειδή οι επιπτώσεις τους και δυνατότητα βελτίωσης 
θα μπορούσε να είναι αμελητέα. Ο κατάλογος των 57 κατηγοριών 
αναπτύχθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην χάσει όλα τα δεδομένα σχετικά με 
τις δυνατότητες ΠκΕ. 

4.3.1 Ανάπτυξη των Κριτηρίων Κατηγοριοποίησης 

Προκειμένου να μειωθούν οι κατηγορίες προϊόντων, αναπτύχθηκαν 
κριτήρια που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής του επόμενου βήματος (ταξινόμηση σε διακριτές κατηγορίες). Αυτά 
τα κριτήρια χαρακτηρισμού που εφαρμόστηκαν για τη συγχώνευση ή τη 
διαίρεση των διαθέσιμων ομάδων είναι τα εξής: 

- Κινητή/ μη κινητή συσκευή 

- Συσκευή για βιομηχανική / οικιακή χριΊση 

- Σκοπός εφαρμογής 
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- Μέγεθος 

- Κλίμακα ισχύος 

- ΠκΕ που προτείνονται από τους ενδιαφερόμενους παράγοντες 

- Καλύπτονται από οικολογική σιΊμανση, ενεργειαΚΙΊ σήμανση 

- Καλύπτονται από τις προπαρασκευαστικές μελέτες (κριτήρια 

αποκλεισμού, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι δεν θεωρούνται προϊόντα εντός 

των διαφόρων τμημάτων, σύμφωνα με το παράρτημα 17) 
- ΕηΊσια παραγωγή σε μονάδες που πωλούνται ανά έτος (από 

PRODCOM) 
- Στοιχεία για τα αποθέματα της αγοράς (ημι-ποσοτική, επειδή 

δεν υπάρχουν μεμονωμένα διαθέσιμα στοιχεία) 

- Στοιχεία για ποσοτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (σε αυτό το στάδιο 

ημι-ποσοτικές, επειδή τα επιμέρους στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα) 

- Δεδομένα Δυναμικού περιβαλλοντιΚΙΊς βελτίωσης (ποιοτικά). 

Προϊόντα που συλλέχθηκαν στο πρώτο β1Ίμα είναι κατηγοριοποιημένα 

ως επί το πλείστον από την τεχνολογία και δεν είναι δυνατόν να 

ταξινομηθούν σε ομάδες προϊόντων κατά την έννοια λειτουργίας των ΠκΕ. Ως 

εκ τούτου, παρόμοιες θεματικές περιοχές αντικείμενων που έχουν οριστεί 

αντιπροσωπεύουν μια λειτουργία και εντοπίστηκε μια αντιπροσωπευτική, με 

την έννοια μιας τυπικής λειτουργίας που παρέχει, ομάδα προϊόντων για κάθε 

θεματικό τομέα. Δεδομένου ότι οι λειτουργίες είναι ο τίτλος στις θεματικές 

περιοχές, που αφορούν για παράδειγμα το μοτέρ, εργαλεία οικιακής χρή011ς, 

εργαλεία χειρός νοικοκυριών, μηχανημάτων και εργαλείων για επεξεργασία 

μετάλλων ή μηχανές διατρήσεως, εσωτερικής ή εξωτερικής ελικοτόμησης. Η 

κατανομή ενιαίων κατηγοριών προϊόντων που υπόκεινται σε αυτές τις 

περιοχές γίνεται, είτε λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία, είτε την 

εφαρμοσμένη τεχνολογία. Ως εκ τούτου διαφορετικές τεχνολογίες ή πεδία 

εφαρμογής ομαδοποιούνται σε θεματικούς τομείς. Μια τέτοια διαδικασία 

επέτρεψε τη συγχώνευση ομάδων προϊόντων από πολύ διαφορετικά πεδία 

PRODCOM σε θεματικά πεδία παρόμοια μεταξύ τους, χωρίς να χαθούν 

βασικές πληροφορίες για την ταξινόμηση που διεξήχθη. 

4.3.2 Κατάταξη σε διακριτές Κατηγορίες 

Η κατάταξη των ΠκΕ πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. 

Κατά την lη φάση της ταξινόμησης οι άνω των 237 αντιπροσωπευτικές 
κατηγορίες συγχωνεύθηκαν σε ευρύτερες ομάδες προϊόντων, λαμβάνοντας 

υπόψη τα κριτήρια που περιγράφηκαν προηγουμένως. Η βασική μεθοδολογία 

που χρησιμοποιείται παρουσιάζεται στην εικόνα 4-1. Τα ΠκΕ χωρίστηκαν στα 
οικιακά και βιομηχανικά προϊόντα. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για 

την ψύξη ή κλιματισμό και παρόμοιες εφαρμογές έχουν ενσωματωθεί σε 

ευρύτερες κατηγορίες με τα ίδια φυσική και πρωτοβάθμια εφαρμογή η.χ. 

Θέρμανση, Κλιματισμό, Ψύξη, Μετασχηματιστές. 
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Ε ικόνα 4 - Ί Διιiγρα μ μα πυυ περιγράφει την πρώτη μεγάλη ταξινόμηση και η συγχώνευση των ΠΚΕ σε 
μεγάλες κατη γορίες. 

Κατά την 2η φάση της ταξινόμησης των προϊόντων που εξετάστηκαν 
μέσω των προπαρασκευαστικών μελετών, αυτά εντοπίστηκαν, προκειμένου να 

εξαιρεθούν από τις κατηγορίες που αναπτύχθηκαν. Το πεδίο εφαρμογής της 
κάθε προκαταρκτικ~Ίς μελέτης εξετάστηκε και ως αποτέλεσμα μόνο τα 
προϊόντα που δεν καλύπτονται από τις Περιπτώσεις Προϊόντων (LOT) έμειναν 
στον κατάλογο των κατηγοριών. 

Ως δεύτερο βήμα προς αυηΊ τη φάση, τα προϊόντα που προτάθηκαν από 
τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και τα προϊόντα που εντοπίστηκαν κατά τη 
διάρκεια της εκτεταμένης έρευνας πληροφορίες που προστέθηκαν στον 
κατάλογο, λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό εφαρμογής και τη χρήσης 
(οικιακής/ βιομηχανικής) των προστιθέμενων ΠκΕ, σε συνδυασμό με την 
χαρακτηριστικά των ανεπτυγμένων κατατάχθηκαν σε 51 κατηγορίες. 

Στην Τρίτη φάση κατάταξης, οι κατηγορίες των προϊόντων που 
παράχθηκαν στην προηγούμενη φάση επανεξετάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη 
τα αναπτυγμένα κριτήρια που περιγράφονται. Ορισμένες κατηγορίες 
χωρίστηκαν και άλλες συγχωνεύθηκαν κατά την εξέταση των κριτηρίων 
αυτών. Ως αποτέλεσμα αυτής της φάσης 57 κατηγορίες ΠκΕ διαμορφώθηκαν, 
που είναι ο τελικός κατάλογος των κατηγοριών. 

Κατά τη διάρκεια της 4ης φάσης η συμμόρφωση από τις 57 κατηγορίες 
για το πρώτο κριτήριο του άρθρου 15 (2) αξιολογ11θηκε. Λαμβάνοντας υπόψη 
τα δεδομένα της παραγωγής PRODCOM και των δεδομένων COMEXT, 
συνάγεται το συμπέρασμα ότι καθεμία από τις 57 ανεπτυγμένες κατηγορίες 
συμφωνούν με το κριτήριο των πωλήσεων. Οι συμπεριλαμβανόμενες 
κατηγορίες αποτελούν προϊόντα τα οποία, σύμφωνα με Prodcom έχουν 
παραγωγή μικρότερη από 200.000 μονάδες το χρόνο, λόγω του γεγονότος ότι, 
η φύση των δεδομένων (PRODCOM, COMEXT) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
ενδεικτική πηγή για ολόκληρη την κατηγορία και όχι ως βάση για να 
αποκλείσει ή να συμπεριλάβει προϊόντα που πωλούνται με παραγωγή περίπου 
200.000 μονάδες το χρόνο, και ότι δεν λήφθηκε υπόψη μόνο η σημερινή 
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κατάσταση της αγοράς, αλλά: και οι εξελίξεις της αγοράς, όπως η αναμενόμενη 

αύξηση, μείωση ή σταθεροποίηση της αγοράς των προϊόντων εντός μιας 

ομάδας. Κατά: συνέπεια, η αναμενόμενη αύξηση της, μεγιστοποιεί τη 

δυνατότητα να γi.νει μια ομάδα προτεραιότητας αν και σήμερα οι πωλήσεις 

είναι κάτω από το όριο των 200.000 μονάδων. 
Ως αποτέλεσμα αυτού του βήματος, αναπτύχθηκε ο κατάλογος των 57 

κατηγοριών προϊόντων. Για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος από τις 57 κατηγορίες, 
για κάθε κατηγορία ένα αντιπροσωπευτικό, στο μέτρο του δυνατού, προϊόν 

επιλέχθηκε αντιπροσωπεύοντας το μέσο όρο και/ ή ένα τυπικό προϊόν ως 

αναφορά: για την ποσοτικοποίηση στη σύνθεση των υλικών ώστε να 

αντικατοπτρίζει το στάδιο της κατασκε01Ίς, τη μέση ζήτηση ενέργειας στη 

χρ11ση και το μέσος χρόνος χρήσης ανά: έτος. Αυτό οδηγεί σε συνδυασμό με τη 

ζήτηση ενέργειας σε ένα μέσος όρος, η κατηγορία προϊόντων που 

αντιπροσωπεύει κατανάλωση ενέργειας ανά: έτος, το οποίο βάσει την MEEuP 
πολλαπλασιάζεται με ετ1Ίσιες πωλήσεις. 

4.3.3 Προσδιορισμός Κατηγοριών Προτεραιότητας ΠκΕ 

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι κατηγορίες ΠκΕ προτεραιότητας 

μεταξύ των 57, πραγματοποιήθηκε μια ποιοτική και ημι-ποσοτικ~Ί συγκριτικιΊ 
αξιολόγηση . Η ομάδα του κατάρτισης του σχεδίου εργασίας, ανέπτυξε μια 

λίστα των επιχειρημάτων για κάθε μία από τις 57 ομάδες προϊόντων και με 
βάση τη συγκριτική αξιολόγηση σχετικό: με αυτό: τα επιχειρ11ματα και τα 

στοιχεία που προήλθαν από PRODCOM και την βάση δεδομένων COMEXT. 
Η Eurostat δημιουργεί μεγέθη για την ΕΕ των 15, ΕΕ των 25 και ΕΕ των 

27, ανάλογα με το έτος. Ερευνήθηκαν δεδομένα παραγωγι1ς από την 

PRODCOM για τα έτη 2005 και 2006. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα στοιχεία 
αναφέρονται στη πώληση, την αξία και τον όγκο του προϊόντος που πωλείται 

από την επιχείρηση, το 2005 αναφέρονται σε δεδομένα για την ΕΕ-25, ενώ τα 
στοιχεία για το 2006 αφορούν την ΕΕ-27. Όπου δεν υπήρχαν επιχειρήματα 
διαθέσιμα για την ΕΕ-25 ~Ί την ΕΕ-27, συγκεντρωτικό: στοιχεία της ΕΕ-15 

προστέθηκαν. Λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους του 

οδηγίας για τα ΠκΕ, ερευνήθηκαν δεδομένα που προέρχονται από τις 

εισαγωγές και τις εξαγωγές. 
Με βάση τα ανωτέρω επιχειρήματα και τα δεδομένα από PRODCOIM 

και COMEXT, εφαρμόστηκε ποιοτικ~Ί και ημι-ποσοτική αξιολόγηση, 

προκειμένου να εντοπιστούν τα ΠκΕ προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και τις δυνατότητες βελτίωσής τους. 34 
ομάδες προϊόντων που επιλέχθηκαν μέσω αυηΊς της αξιολόγησης στην οποία 

εφαρμόστηκε η MEEuP (Μελέτη Μεθοδολογίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 
των ΠκΕ, της VHK το 2005) προκειμένου να αναπτυχθεί μια συντομότερη 
λίστα των ομάδων προτεραιότητας και να δικαιολογηθεί η συμπερίληψη ή ο 

αποκλεισμός τους, βάσει του άρθρου 15 (2). Η μεθοδολογία για τις 34 
κατηγορίες προϊόντων είναι ποσοτική, η οποία επιτρέπει μια τελικιΊ κατάταξη 

αντικατοπτρίζοντας τις 25 ομάδες προτεραιότητας (με κόκκινο χρώμα). 
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Ο ακόλουθος πi.νακας απεικονίζει τις 34 κατηγορίες που εντοπίστηκαν 
βάση της προαναφερθείσας μεθοδολογίας (ποιοτικής και ημι-ποσοτικής) σε 

κόκκινο και πράσινο χρώμα. Η MEEuP τέθηκε σε εφαρμογή στις εν λόγω 
κατηγορίες προτεραιότητας. Οι μαύρου χρώματος κατηγορίες είναι εκείνες 

που εξαιρέθηκαν από τη δυνατότητα να είναι μέρος της λίστας 

προτεραιότητας. 
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Sales Sales Ιmpons+sale Cummula~ Energy Ιmριο-

ΝΑΜΕ OF ΤΗΕ PROPOSED CATEGORY PRODCOM PRODCOM s-expons νe Ιmριc: Ι σons1> 
Usoge Ριοσυcιιοn -· Perlod mnιιrι;ιlι 

(2006) (2005) (2005) 1 saιn) ιτφ1.,. PolQnhal 

1. TRANSFORMERS 202408 242275 673484 1 
2. MEASURΙNG TRANSFORMERS 48909 30211 55998 1 
3. AUTOMAT1C AND WELDING MACHINES 3892 3076 5376 1 2,5 
4. τοοι MACHINES MANUFACTURING - INDUSTRIAL USE 1481 921 7377 1 2 
5 MACHINES FOR PERSONNAL CARE 354113 52329 117983 2,5 2 
6 . FOOD PREPARING EOUIPMENT, DOMESTIC AND HOUSEHOLD USE 82295 76482 202925 
7. DOMESTIC EOUIPMNET FOR CLOTHNG CARE AND OTHERS 19361 36346 93031 
8. VENDING MACHINES FDR BEVERAGE AND GOODS 733 1858 2257 1.5 15 
9. ELECTROMECHANICAL HAND τοοιs 20739 20621 65469 1,5 1,5 
10. POWER ELECTRONΙCS PRODUCTS (INVERTERS, STATIC 
CONVERTERS ΙNDUCTORS SOFT STARTERS 2101273 1913874 2274156 1 1 
11 . COMPRESSORS 1547 1370 3908 25 15 1,5 1 5 
12. WEIGHΙNG MACHINES AND ΕΟUΙΡΜΕΝΤ 1985 882 00 3475 2,5 25 2 2 
13. ELECTRIC AND FOSSIL FUELS HEATING ΕΟUΙΡΜΕΝΤ 26780 19040 36556 1 15 1,5 1,5 
14. AIR CONDITION SYSTEMS AND ΗΕΑΤ PUMPS 23846 23432 ΝΙΑ 15 1,5 
15. REFRIGERATING EQUIPMENT 48464 45189 48363 1 1 1,5 1,5 
16. LIFTING, MOVING AND LOADING EOUIPMENT 5259 3868 4113 2 2 1,5 1,5 
17. FOOD AND DRINK PRODUCTION EOUIPMENT 11655 2267 ΝΙΑ 2 1,5 1,5 2 
18. INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNANCES AND OVEN! 27153 2037 16450 1,5 1 1,5 2.5 
19. ELECTRONΙC INSTRUMENTATION FOR MEASURING AND TESTING 
ELECTRICAL MAGNITUDES 19674 23072 24446 2 1,5 
20. PAPER PRODUCTION EQUIPMENT 546 430 ΝΙΑ 15 1.5 
21 . MUSIC INSTRUMENTS 1478 89 1879 3 2 
22. ELECTRIC ToYS 4526 3135 ΝΙΑ 2,5 
23. ELECTRICALLY OPERATED CLOCKS AND WATCHE~ 1787 2327 103566 4 
24. ELECTRODIAGNOSTIC APPARATUS 261201 229564 ΝΙΑ 2,5 
25. SURGICAL, PATIENT RECOVERY AND HEALING EQUIPMENT 3411523 3338725 ΝΙΑ 1 
26. HIGH ENERGY DIAGNOSTIC λΝD HEALING ΕΟUΙΡΜΕΝΤ 253 255 1012 4 1,5 
27. PRINTING EQUIPMENT 118 85 -937 4 2 

28. SOUND λΝD IMAGE PROCESSΙNG MACHINES AND EQUIPMENT 305100 301914 562235 1 
29. SOUND PROCESSING MACHINES λΝD EOUIPMENT (INCLUDING 

RADIO EQUIPMEN 419273 432888 828003 25 2 
30. BOILERS 32735 20879 ΝΙΑ 1 2 
31. GENERλTING SETS USING FOSSΙL FUELS 176414 125728 123038 15 

32. MACHINES AND EQUIPMENT FOR TEXTILE λΝD CLOTHES INDUSTRY 655 257 683 15 1,5 
33. BASΙC ELECTRONIC UNITS PARTS (CAPACITORS, RESISTORS, 
PRINTED CIRCUITS 45117064 53764621 ΝΙΑ 

34. ΙΝ HOUSE NETWORKING (LAN) AND DATA PROCESSING, STORING 
AND PROVIDING EQUIPMENT 83183 29838 136422 25 
35. NETWORK EQUIPMENT FOR ALL TYPES OF DATA PROCESSING 
(DATA, TELECOMMUNICATION, INTERNET, MOBILE AND RADIO 
Ν RK ΙΡΜ Ν 64414 85411 ΝΙΑ 
36. AERIALS, ANTENAS, RADARS, RADIO NAVIGATION AND CONTROL 
SYSTEMS 83537 85978 ΝΙΑ 1 1 5 
37. SIGNALLING AND ALARM EQUIPMENT 120548 87800 213820 1,5 2 
38. PANELS F R CONTROLING - OPERATING ELECTRI POWER 
DISTRIBUTION (LOW ENVIRONMENTAL ΙΜΡΑCΤ, VERY ιοw ENERGY 
USAGE ΙΝ ΤΗΕ RANGE OF FEW WAΠS 135055 125747 ΝΙΑ 1 5 
39.ο) END EQUIPMENT FOR DATA USE AND COMMUNICATION WITH 
ΟΡΤΙΟΝ OF ΝΕΤ CONNECTION 523117 50'972 529459 
39.b) END ΕΟUΙΡΜΕΝΤ FOR DATA USE WITHOUT ΟΡΤ10Ν OF ΝΕΤ 
CONNECTION ΝΙΑ ΝΙΑ 75642 25 25 1 5 
40. WATER STEAM AND SAND CLEANING APPLIANCE! 1107 4085 ΝΙΑ 15 25 1 5 
41 . PACΚAGING EQUIPMENT 4085 11401 ΝΙΑ Ζ 1,5 2,5 
42. LIGHTING INSTALLAT10NS ΝΟΤ COVERD ΒΥ EXISTING LOTS ΝΙΑ ΝΙΑ ΝΙΑ 1 5 1 2 
43. MOWERS 7818 8812 7885 15 2 
44. AGRICUL TURAL AND FARMING MACHINES AND EOUIPMENT 11234 17220 17219 1,5 
45. BUILDING-PUBLIC WORKS EOUIPMENT 1554 1385 757 4 
46. ELECTRONIC INSTRUMENTATION FOR MEASURING AND TESTING 
ΝΟΝ ELECTRICAL MAGNITUDES 200270 1954113 220500 15 

704 653 1064 4 1 5 15 2 
814 4114 2838 3 1 5 1 1 5 
193 82 ΝΙΑ 4 1 5 1,5 1 5 
ΝΙΑ ΝΙΑ ΝΙΑ 2.5 1,5 2 2 

R WASTE WATER PROCESS, ΗΟΤ 
ΝΙΑ ΝΙΑ ΝΙΑ 

ΝΙΑ ΝΙΑ ΝΙΑ 

ΝΙΑ ΝΙΑ ΝΙΑ 

ΝΙΑ ΝΙΑ ΝΙΑ 1 1 1 
ΝΙΑ ΝΙΑ ΝΙΑ 1,5 2 1 5 
28147 11352 ΝΙΑ 1,5 15 2 

397094 128750 143013 

PROPOSED (NUMBER 1 INDICATES FINAL DECΙSΙON) 
POSSΙBLE PROPOSED 
ΝΟΤ PROPOSED 

Πίνακας 4 -1 Πίνακας Καη1γορ ιών Τl ροϊόντων Προτερα ιόη1τας . 
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Κεφάλαιο 5 

Περιπτώσεις Προϊόντων 

Το πρώτο βήμα προκειμένου να καθοριστούν αν και ποιες απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού θα πρέπει να καθορίζονται για ένα συγκεκριμένο 
προϊόν είναι η σύνταξη μιας προπαρασκευαστικής μελέτης. Αυτό γίνεται για 

να προταθούν τρόποι για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του 

προϊόντος. 

Έτσι από τις ομάδες Προτεραιότητας των ΠκΕ που αξιολογήθηκαν 

καταλλήλως επιλέχθηκαν ως βασικές κατηγορίες, στις οποίες όπως 

προαναφέρθηκε, τέθηκε σε εφαρμογή η MEEuP. 
Οι παρακάτω κατηγορίες (LOTs) είναι οι περιλήψεις των 

προπαρασκευαστικών αυτών μελετών. 

5.1 Lot 1: Λέβητες 

Η προπαρασκευαστική μελέτη για τους λέβητες θέρμανσης φυσικού 
αέριου, πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του πλαισίου της οδηγίας 

πρόκειται να αντικαταστιiσει τις διατάξεις της οδηγίας απόδοσης λέβητα 
(Boiler Efficiency Directive) 92/42/ΕΚ όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα 
επιδόσεων ενεργειακής απόδοσης (Minimum Energy Efficiency Performance 
Standards - MEEPS) και την οικολογική σήμανση. 

Η μελέτη έχει ως στόχο να προσδιορίσει σε ποιο βαθμό η ομάδα πληροί 

τα κριτήρια της παραγράφου 15 της οδηγίας - πλαισίου όσον αφορά τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την οικονομική σημασία και δυναμικό βελτίωσης. 

Είναι να εκτιμηθεί κατά πόσον Ειδικά Μέτρα βάσει του παραρτήματος ΙΙ 

της οδηγίας - πλαισίου μπορούν να εφαρμοστούν ή ποια γενικά μέτρα κατά το 
παράρτημα Ι θα πρέπει να εφαρμόζονται. 

Από τα μέτρα, μέσω της μελέη1ς, θα διαπιστωθεί η πιθανή βελτίωση του 

Ελάχιστου Κόστους Κύκλου Ζωής (LLCC) και η Βέλτιστη Διαθέσιμη 

Τεχνολογία (ΒΑΤ), όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση . 

Σε γενικές γραμμές, η μελέτη προτείνει στην Ευρωπαϊκιi Επιτροπή και το 

φόρουμ διαβούλευσης, τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση της ελεύθερης κυκλοφορία 

των αγαθών εντός της εσωτερικής αγοράς, χωρίς αρνητικές συνέπειες για 

όλους τους ενδιαφερόμενους. Και είναι για να δείξει, μέσω σεναρίων 

ανάλυσης και άλλες προβλέψεις, σε ποιο βαθμό η εφαρμογή των μέτρων 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής. 

Το 2005, η λειτουργία των λεβήτων του φυσικού αερίου και πετρελαίου 
κεντρικής θέρμανσης κατανάλωσε 10,880 PJ πρωτογενούς ενέργειας (περίπου 
250 million tonnes of oil equivalent (mtoe) ) και εκπέμπει 16-17% του συνόλου 
του C02 στην ΕΕ-25. Οι εκπομπές είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με το σύνολο 
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των οδικών μεταφορών. Περίπου το 5% των εκπομπών όξυνσης (ΝΟχ, SOx) 
στην ΕΕ-15 μπορεί να αποδοθεί στην λειτουργία των λεβιΊτων θέρμανσης 

χώρου. 

Για τις περισσότερες κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (αύξηση 

της θερμοκρασίας, κλπ.) 80 - 99% του επιπτώσεις προκύπτουν από τη φάση της 
χρήσης των προϊόντων και ως επί το πλείστον συνδέονται άμεσα με την 

ενεργειακιΊ απόδοση . Η λειτουργία των λεβήτων για θέρμανση νερού 

συζητείται στην προπαρασκευαστική μελέτη για τους θερμοσίφωνες (LOT 2). 
Οι λέβητες κεντρικής θέρμανσης αποτελούν μια εσωτερυ<ΙΊ αγορά των 6,6 

εκατ. μονάδων/ έτος, συνολικής αξίας€ 5.6 δια. στην πώληση . Η παραγωγή 

πλησιάζει τα 7 εκατ. μονάδες ετησίως εκ των οποίων 12 % σε εξαγωγές. Οι 
εισαγωγές εi. ναι περίπου 5 % . 

Το Δυναμικό Βελτίωση είναι σημαντικό, ειδικά όταν χρησιμοποιηθεί μια 

προσέγγιση βάσει συστήματος. Το ελάχιστο Κόστος Κύκλου Ζωής (LLCC) 
στοχεύει κατά μέσον όρο σε εξοικονόμηση ενέργειας σχεδόν 40% ανά μονάδα 
σε σχέση με της βασικό προϊόν. Με τη Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνολογία (ΒΑΤ) 

το δυναμικό βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης μπορεί να είναι πάνω από 

60%. Η μείωση των εκπομπών άνθρακα και οξειδίων του αζώτου ανά μονάδα 
είναι της ίδιας τάξης μεγέθους. Για τα ΝΟχ επιπλέον εξοικονόμηση μπορεί να 

επιτευχθεί με μια πρόσθετη οριακή τιμή εκπομπών των 20 ppm, η οποία θα 
φέρει την ΕΕ, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς νομοθετικές πρακτικές. 

Η προβλεπόμενη εξοικονόμηση διοξειδίου του άνθρακα στα 

υποχρεωτικά ελάχιστα επίπεδα του είναι ισοδύναμα με 130-170 εκατομμύρια 
τόνους C02 το 2020 - 2025, η οποία αποτελεί το 5% της εξοικονόμησης 

ενέργειας που σχετίζονται με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ-15. 

Στα νέα κράτη μέλη είναι μικρότερη, γιατί στην ΕΕ-25 είναι χαμηλότερο στο 

4,4%. Η εξοικονόμηση ενέργειας στα 2020-2025 είναι περίπου 2100 - 3100 PJ (48 
με 71 εκατομμύρια ΤΙΠ). 

Ο στόχος LLCC δεν είναι ειδικά για την τεχνολογία (όχι απαγορεύσεις), 
αλλά βασίζεται σε μετρηθείς ενεργειακές αποδόσεις σε συνδυασμό με ένα 

μαθηματικό μοντέλο - με βάση τα πρότυπα EPBD -- για την απόδοση λέβητα. 

Μακροπρόθεσμα, το μοντέλο θα πρέπει να αντικατασταθεί από νέα 
εναρμονισμένα πρότυπα για τη δυναμική δοκιμή. Προς το συμφέρον των ίσων 

όρων ανταγωνισμού, προτείνεται μια γενικιΊ απαίτηση στην σήμανση CE. 
Όσον αφορά την επιτήρηση της αγοράς, αυτή να γίνεται μέσω τυχαίων 

δειγματοληπτικών ελέγχων. 

Για τους μεμονωμένους οικιακούς λέβητες ο στόχος LLCC που έχει τεθεί 
ισοδυναμεί με η.χ . αποτελεσματικότερους θερμοστάτες δωματίου και/ή 

ελέγχου καιρού, θερμοστατικές βαλβίδες σωμάτων (1 Κ). Η εξοικονόμηση 
ενέργειας και στις εκπομπές άνθρακα είναι σημαντικά υψηλότερη από ό,τι με 

χαμηλής ποιότητας τεχνολογία συμπύκνωσης μόνο (συντελεστής 3 έως 4). 
Συλλογικές και μη οικιακές εγκαταστάσεις λεβήτων είναι τουλάχιστον 

εξίσου σημαντικές με τους ατομικούς λέβητες από την άποψη της συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας και, βεβαίως, από την άποψη των δυνατοτήτων 

εξοικονόμησης. Οι στόχοι LLCC είναι υψηλότεροι και μπορεί να απαιτηθεί το 
ισοδύναμο της τεχνολογίας με αντλία θερμότητας και, αν είναι να 
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συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής mini-CHP (συμπαραγωγή ηλεκτρισμού 
και θερμότητας). Τα επίπεδα ΒΑΤ αφορούν τη εφαρμογή των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (αντλίες θερμότητας, ηλιακή) για κάποιες χρήσεις. 

Η μελέτη προτείνει τη στήριξη των ελάχιστων στόχων με ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα σήμανσης, που διαθέτει 10 κατηγορίες απόδοσης (Α -
G και περισσότερο), καθώς και 9 κατηγορίες μεγέθους (Μικρό / Μεσαίο / 
Μεγάλο/ κ.α.) . Σε όλη την ΕΕ η συνοχή των EPBD προτύπων θα προωθήσει 
περαιτέρω την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων και την άρση των 

εσωτερικών εμπορικών φραγμών. 

Η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα πρέπει 

να ενισχυθεί και όχι να μειώνεται από μέτρα, όπως ισχύουσα νομοθεσία η 

οποία είναι σημαντικά πίσω από την Ιαπωνία, ΗΠΑ, Καναδά, κ.λπ., σε όρους 

φιλοδοξίας. Εγκαταστάτες θα επωφεληθούν από την ολιστική προσέγγιση, 

δεδομένου ότι θα τους βοηθήσει να εγκαταστ1Ίσουν πιο εξελιγμένα συστήματα 
που είναι προκαθορισμένα και προ-συναρμολογούνται. Στις δαπάνες των 

καταναλωτών θα επέλθει μείωση άνω του 10%, το οποίο ανέρχεται σε ένα ποσό 
των € 30 δις. εξοικονόμησης κατ 1 έτος, το 2020. Δεν αναμένονται δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια. Η οικονομική προσιτότητα δεν είναι 

προβληματική, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου τα μέτρα προτείνουν έγκαιρη 
αντικατάσταση. Η μελέτη προτείνει κατάλληλα οικονομικά μέτρα για την 

αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Η ανάλυση ευαισθησίας δείχνει ότι οι 
στόχοι LLCC είναι εύρωστοι και οικονομικοί, σε διαφορετικές κλιματικές 

ζώνες και στις περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

CH Ca rbon Scenarios 1990-2025 ίη Mt C02 eq./a 
[EU-15 energy-relaled C02 eq. 2005: 3357 Μ; EU-25 ca. 3907 Μ) 
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Εικόνα 5 - 1 Σενάρια Εκπομπής Άνθρακος για λέβητες Κεντρικ1\ς Θέρμανσης (λειτουργία της 
θέρμανσης χώρου μόνο) . Σε ένα ρεαλιστικό (realistic) σενάριο της εξοικονόμησης ιν αντιθέση με 

Bιtsiness-as-ιι sual είναι 537-415 = 122 Mt ισοδυνάμου C02 το 2020. Το 2025 αυτή η μ είωση 
προβλέπεται να είναι 180 Mt. Στο πιο φιλόδοξο σενάριο, μ ε τη συμμ ετοχι\ πρόωρη αντικατάσταση 

(Αιηb + ER), μπορεί να είναι και πάνω από 250 Mt. 
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CH Energy Scenarlos 1990-2025 in PJ/a 
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Εικόνα 5 - 2 Ενεργειακά σενάρια για λέβητες Κι-vτρικής Θέρμανσης (λειτουργία της θέρμανσης 

χώρου μόνο). Σε ένα ρεαλιστικό (realistic) σενάριο εξοικονόμησης εναντί Business-as-ιιsιιal είναι 
2115 PJ / έτος το 2020. Το 2025 αυτό το εξοικονόμησης προβλέπεται να είναι 33120 PJ/ έτος. 

CH Acidificat ion Scenarios 1990-2025 in kt SOx eqJa 
( BJ-15 total in 2005: 10.945 k1 SOx equivalent. from9015 kt flbx ("0,7) and 4635 k1502]] 
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Εικόνα 5 - 3 Σενάρια Οξίνισης που σχετίζονται με τις εκπομπές για λέβητες Κεντρικής Θέρμανσης 
(λειτουργία θέρμανσης χώρου μόνο) . Η ανάλυση του σχεδιασμού δείχνει ότι στόχοι LLCC για τους 

μεγαλύτερους λέβητες θα απαιτήσει περισσότερες λύσεις αντλιών θερμό θερμότητας και ως εκ 
τούτου, μ εγαλύτερο μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας . Αυτό προκαλεί μια απότομη αύξηση των ΝΟχ και 

502 κατά τη μεταβατική φάση 2009-2018, αλλά μπορεί να διορθωθεί εντός 2018-2025. 

Τα σενάρια είναι τα εξής: 

- BaU (Business-as-usual): 
Οι αρνητικές επιπτώσεις μέσα στα 2005 - 2020: αύξηση του αριθμού των 

νοικοκυριών (10-12%), αύξηση της επιφάνειας (3-5%), μεγαλύτερη άνεση 

θέρμανσης (8-10%). 
Θετικές επιπτώσεις 2005-2020: μέτρα μόνωσης και αερισμού (30% σε 

σχέση με 2005 - 2020), την απόδοση των λεβήτων αύξηση μέσω της 

αντικατάστασης (5% ), επιπλέον αποδοτικότητας μέσω μέτρων (3-5 βαθμοί 

απόδοσης % από συμπύκνωση χαμηλής ποιότητας αποτελούν το 50% των 
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πωλήσεων της ΕΕ το 2010), αύξηση της εξωτερικής θερμοκρασίας (1 % ). 
Συνολικά 2005-2020: περίπου 18% μείωση 
-Αργά: 

Εισαγωγή ελάχιστους στόχους για το 2015. Δεν υπάρχει βελτίωση πέρα 
από τις ελάχιστες απαιτήσεις. 

- Ρεαλιστικά: 
Οργανωμένους ελάχιστους στόχους εισαγωγής. Τελική δράση 31.12.2012. 

Επισήμανση ανά 1.1.2009. Υποστήριξη από την επισήμανση, EPBD, ESD, 
οικονομικά κίνητρα, προώθηση κλπ. περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας 
κατά 3% ετησίως, μέχρι το έτος 2018. Μετά από αυτό, η αγορά αναμένεται να 
σταθεροποιηθεί. 

- Φιλόδοξη: 
Μέτρα όπως παραπάνω. Απόδοση-αύξηση κατά 5% ετησίως 2009-2018. Η 

συνεχιζόμενη προσπάθειες θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση κατά 2% 
ετησίως και μετά το 2018. 
- Φιλόδοξη και πρόωρη αντικατάσταση: 

Φιλόδοξα συν πρόωρη αντικατάσταση του 1 εκατ .. λέβητες που αρχίζει 
κάθε χρόνο το 2013. 
-ΝΟχ 20 ppm: 

Όπως Φιλόδοξη και πρόωρη αντικατάσταση επιπλέον οριακή τιμή των 
εκπομπών των 20 ppm για τους λέβητες που δεν χρησιμοποιούν σε 
τουλάχιστον 10% ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 

- Freeze_2005: 
Καμία τεχνολογικ1i αλλαγή και καμία αλλαγή τεχνολογίας στο μερίδιο 

της αγοράς από το 2005. 

5.2 Lot 2: Θερμαντήρες Νερού 

Αυτή είναι η προπαρασκευαστικ~i μελέτη για θερμαντήρες νερού 

φυσικού αέριου, πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος, στο πλαίσιο της 

οδηγίας 2005/32/ΕΚ για την οικολογικ~i σχεδίαση των προϊόντων που 
καταναλώνουν ενέργεια (ΠΚΕ) του Ιουνίου 2005. 
Το 2005 θερμοσίφωνες, συμπεριλαμβανομένου του ζεστού νερού χρήσης, των 
λεβήτων κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου και πετρελαίου Λέβητες 

κεντρικής θέρμανσης, κατανάλωσαν 3790 PJ πρωτογενούς ενέργειας (περίπου 
86 Μεγατόνους) και δημιούργησαν εκπομπές 6% του συνόλου C02 που 
σχετίζονται με καύσιμα στην ΕΕ-25. 

Για τις περισσότερες κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (αύξηση 
της θερμοκρασίας, π.χ.) 80 - 99% των επιπτώσεων προκύπτει από τη φάση της 
χρήσης των προϊόντων και συνδέονται ως επί το πλείστον άμεσα με την 
ενεργειακή απόδοση. 

Θερμαντήρες νερού αποτελούν μια εσωτερική αγορά των 17 εκ .. μονάδων / 
έτος, συνολικής αξίας € 4.5 δισ. (τιμές πώλησης, 2005). Αυτό περιλαμβάνει 
θερμοσίφωνες και περίπου 15 % των λεβιiτων. 
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Η Δυνατότητα Βελτίωσης είναι σημαντική. Με το Ελάχιστο Κόστος Κύκλου 

Ζωής (LLCC) κατά μέσο όρο, η εξοικονόμηση ενέργειας προσεγγίζει το 35% 
ανά μονάδα μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με τη Βασική Περίπτωση του 

προϊόντος. 

Με την Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνολογία (ΒΑΤ) η βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης μπορεί να είναι πάνω από 60%. Μειώσεις εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα ανά μονάδα είναι στην ίδια τάξη μεγέθους. Για ΝΟχ η 

εξοικονόμηση είναι 29-39% στο «ρεαλιστικό» σενάριο 2020-2025. Μια επιπλέον 
15-20% εξοικονόμηση μπορεί να επιτευχθεί με μια πρόσθετη οριακιΊ τιμή 

εκπομπής των 20 ppm για τους θερμαντήρες νερού ορυκτών καυσίμων χωρίς 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάτι τέτοιο θα φέρει την ΕΕ, σύμφωνα με τις 

βέλτιστες διεθνείς νομοθετικές πρακτικές. 

Η προβλεπόμενη εξοικονόμηση διοξειδίου του άνθρακα στα 

υποχρεωτικά ελάχιστα επίπεδα στόχου LLCC είναι 71-105 εκατομμύρια τόνους 
ισοδυνάμου C02 το 2020-2025, η οποία αποτελεί το 2,2% εξοικονόμηση 

ενέργειας που σχετίζονται με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξοικονόμηση ενέργειας μεταξύ 2020-2025 είναι 1270-
1890 PJ (29 - 43 εκατομμύρια toe). 
Οι στόχοι LLCC δεν είναι ειδικά για την τεχνολογία, αλλά ως επί το πλείστον 
βασίζονται σε μετρήσεις πρωτογενούς ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με 

μοτίβα σε εναρμονισμένα πρότυπα. Οι τιμές που βρέθηκαν είναι διορθωμένες 

σε σχέση με απώλειες διανομής και ανάκτηση θερμότητας. Πολυδύναμες 

λύσεις θέρμανσης νερού, που χρησιμοποιούν ηλιακούς συλλέκτες και αντλίες 

θερμότητας, μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω σχέσεων που βρέθηκαν σε 

πρότυπα EPBD, εως ότου κατάλληλα προτύπα ελέγχου θα είναι διαθέσιμα. 

Έλεγχος από τρίτους είναι ήδη η τρέχουσα πρακτική για συσκευές που 

τροφοδοτούνται από ορυκτά καύσιμα (λόγους ασφαλείας). Προς το συμφέρον 

των ίσων όρων ανταγωνισμού, αυτό προτείνεται να γίνει μια γενική απαίτηση 

για την σήμανση CE. Όσον αφορά την επιτήρηση της αγοράς μέσω τυχαίων 
δειγματοληπτικών ελέγχων, προτείνεται να γίνει αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Η αποδοτικότητα των θερμαντήρων νερού σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το 
φορτίο. Για το λόγο πρέπει να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι LLCC για κάθε 
τάξη μεγέθους. Για τις μικρές συσκευές η ενεργειακή απόδοση ορίζεται σε 94%, 
ενώ για μεγαλύτερου επιπέδου και μη οικιακές εγκαταστάσεις θέρμανσης 

νερού απαιτούνται πάνω από 90% , με αποτέλεσμα την ανάγκη χρήσης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ~Ί, εάν συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής, 
mini - CHP (Combined Heat and Power). Στην κατηγορία μεσαίου μεγέθους 
υψηλής ποιότητας cοmbi-λέβητες, φυσικού αερίου στιγμιαίοι θερμανυΊρες 

νερού και ηλεκτρικοί με βάση τον αέρα αντλίες θερμότητας είναι συνιΊθως 

τεχνολογίες που θα συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα επίπεδα των στόχων 

LLCC. 
Επίπεδα Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας (ΒΔΤ) εμπεριέχουν την χρ1Ί011 των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αντλίες θερμότητας, ηλιακή ενέργεια). 

Η μελέτη προτείνει τη στήριξη των ελάχιστων στόχων με ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα σιΊμανσης, το οποίο διαθέτει 10 κατηγορίες απόδοσης (Α έως G και 
περισσότερο), καθώς και 9 κατηγορίες μεγέθους (Small / Medium / Large / 
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κλπ). Σε όλη την ΕΕ η συνοχή των προτύπων EPBD θα προωθήσει περαιτέρω 
τα ενεργειακά αποδοτικα προϊόντα και την απομάκρυνση των εσωτερικών 

εμπορικών φραγμών της ΕΕ. Οικονομικά κίνητρα, που περιέχουν την 

εγγραφή στο καθεστώς του πράσινου / άσπρου πιστοποιητικού, τις δημόσιες 
συμβάσεις, κ.λπ . είναι κάποιες άλλες πολιτικές. 

Η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα πρέπει να 

ενισχυθεί και όχι μειώνεται από τα μέτρα, όπως ισχύουσες νομοθεσίες της ΕΕ 

που είναι σημαντικά πίσω από εκείνες της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ, ιΊ του 

Καναδά, από άποψη φιλοδοξίας. Εγκαταστάτες θα επωφεληθούν από την 
ολιστική προσέγγιση, δεδομένου ότι θα τους βοηθήσει να εγκαταστήσουν και 
πιο εξελιγμένα συστήματα που προ-συναρμολογούνται. Δαπάνες 

κατανάλωσης θα μειωθούν κατά περισσότερο του 10%, το οποίο ποσοστό 
ανέρχεται σε € 15 δις. εξοικονόμησης κατ 'έτος το 2020 σε σχέση με την αρχικιΊ 
γραμμιΊ. Δεν αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια. 
Η οικονομική προσιτότητα δεν δημιουργεί πρόβλημα, καθώς ο όγκος 
παραγωγής της νέας λύσης, θα μειώσει τις τιμές (π.χ. για τις αντλίες 
θερμότητας που βασίζονται σε αέρα) . Η ανάλυση ευαισθησίας δείχνει ότι 
LLCC-στόχοι είναι αυτοδύναμοι και οικονομικοί, εντός διαφορετικών 

κλιματικών ζωνών και στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Εικόνα 5 - 4 Σενάρια C02 για τη θέρμανση νερού . Σε ένα «ρεαλιστικό» σιΎάριο (Iιeali stic), η 
εξοικονόμηση εναντίον Bιιsiness-as-usιιal είναι 245-174 = 71 Mt ισοδυνάμου C02 το 2020. Το 2025 
αυτή η εξοικονόμηση προβλέπεται να είναι 105 Mt. Το πιο φιλόδοξο σενάριο, μ ε τ11 συμμετοχή 

πρόωρης αντικατάστασης (Αιηb+ΕR), μπορεί να φτάσει 145 Μι 
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Εικόνα 5 - 5 Ενεργειακά σενάρια για τη θέρμανση νερού. Σε ένα ρεαλιστικό σενάριο (realistic) της 
εξοικονόμησης εναντί Business-as-usual είναι 1267 PJ / έτος το 2020. Το 2025 αυτι] η εξοικονόμηο11 
προβλέπεται να είναι 1883 PJ /έτος. Μετατροπή σε million tonnes of oil equiνalent (mtoe): 1 Mtoe = 

41,87 - 44 PJ. 

WH Acidification Scenarios 1990-2025 ίη kt SOx eq./a 
[ EU-15 total in 2005: 10.945 kt SOx equiνalent, from 9015 kt Νοχ (Ό,7) and 4635 kt 502)] 
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Εικόνα 5 - 6 Σενάρια Οξίνισης που σχετίζονται με τις εκπομπές για τη θέρμανση νερού. 

Όλα τα σενάρια αφορούν αποκλειστικά θερμοσίφωνες και τη λειτουργία 

θέρμανσης νερού των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης με φυσικό αέριο, 

πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια. Οι λειτουργίες θέρμανση χώρων του λέβητα 

Κεντρικής Θέρμανσης συζητήθηκαν στην προπαρασκευαστη<ΙΊ μελέτη για τον 

οικολογικό σχεδιασμό των λεβητών. (LOT 1, § 5.1) 
- BAU (Business-as-Usual): 

Αρνητικές επιπτώσεις 2005-2020: αύξηση του αριθμού των νοικοκυριών 
(10-12%), την άνεση αύξηση (8-10%, περισσότερα ντους), 
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Θετικές επιπτώσεις 2005-2020: αύξηση της αποτελεσματικότητας θερμοσίφωνα 
μέσω της αντικατάστασης (5-7%). Συνολικά 2005-2020: περίπου 18% αύξηση . 

-Αργά: 

Εισαγωγή ελάχιστου στόχου για το 2015. Καμία βελτίωση πέρα από τα 
ελάχιστα που απαιτούνται. 

- Ρεαλιστικά: 
Οργανωμένη εισαγωγή των ελάχιστων στόχων . Τελική δράση 31.12.2012. 

Σήμανση 1.1.2009. Υποστήριξη από την σήμανση, EPBD, ESD, οικονομικά 
κίνητρα, πράσινα / λευκά πιστοποιητικά, προώθηση κ.λπ. περαιτέρω αύξηση 
της αποδοτικότητας κατά 3 % ετησίως, μέχρι το έτος 2018. Μετά από αυτό, η 
αγορά αναμένεται να σταθεροποιηθεί. 

- Φιλόδοξα: 
Μέτρα όπως παραπάνω. Απόδοση-αύξηση κατά 5% ετησίως 2009-2018. 

Συνεχείς προσπάθειες θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση κατά 2% ετησίως 
και μετά το 2018. 
- Φιλόδοξα και πρόωρη αντικατάσταση: 

Φιλόδοξη συν πρόωρη αντικατάσταση 3 εκ. θερμοσίφωνες ανά έτος, 
αρχής γενομένης το 2013. 
-NOx20ppm: 

Όπως Amb + ER επιπλέον τιμή ορίου των εκπομπών στα 20 ppin για τους 
θερμαντιΊρες νερού ορυκτών καύσιμων που δεν χρησιμοποιούν τουλάχιστον 
το 10% από ανανεώσιμες πηγές. 

- Freeze_2005: 
Καμία τεχνολογική αλλαγι1 και αλλαγές στην αγορά από το 2005. 

5.3 Lot 3: Προσωπικοί υπολογιστές (επιτραπέζιοι και φορητοί) 
και οθόνες υπολογιστών 

Ένας υπολογιστής είναι μια συσκευιΊ, η οποία εκτελεί λογικές πράξεις και 

επεξεργάζεται δεδομένα. Οι υπολογιστές είναι αποτελούνται από, τουλάχιστον 

τα εξής: (1) την κεντριΚΙΊ μονάδα επεξεργασίας (CPU) για την εκτέλεση των 
πράξεων, (2) συσκευές εισόδου του χρι1στη όπως πληκτρολόγιο, ποντίκι, και (3) 
την οθόνη απεικόνισης για την έξοδο των πληροφοριών. Για τους σκοπούς της 
παρούσας μελέτη, στους υπολογιστές περιλαμβάνονται τόσο οι ακίνητες όσο 
και οι κινητές μονάδες, όπως οι επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 

κονσόλες παιχνιδιών, τα ολοκληρωμένα συστήματα υπολογιστών, οι φορητοί 
υπολογιστές, tablet PCs, οι προερχόμενοι από επιτραπέζιους διακομιστές και 
σταθμοί εργασίας. 

Μια οθόνη είναι ένα εμπορικά διαθέσιμο ηλεκτρονικό προϊόν αποτελούμενο 
από οθόνη απεικόνισης και τα συναφή ηλεκτρονικά κυκλώματα τοποθ ετι~μένα 
σε ενιαίο περίβλημα το οποίο είναι ικανό για απεικόνιση πληροφοριών από 
κάποιο ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω μιας ή περισσοτέρων εισόδων. Η οθόνη 
βασίζεται συνήθως σε καθοδικό σωλήνα (CRT), οθόνη υγρών κρυστάλλων 
(LCD) ή άλλη σύστημα απεικόνισης. 
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5.3.1 Κατανάλωση Ενέργειας 

Οι εκτιμιiσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βασικής περίπτωσης 

διενεργήθηκαν για προϊόντα που πωλούνταν το 2005. Ο δείκτης ολικής 
απαίτησης ενέργειας (Gross Energy Requirement (GER)), θεωρείται πάντοτε ως 
ένας σημαντικός δείκτης που αναλύεται ξεχωριστά. 
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Εικόνα 5 - 7 Πρωτογενής ενέpγεια για τον κύκλο ζωιiς ανά προϊόν 

Συνολικές τιμές σε όλη την ΕΕ υπολογιστήκαν με δύο τρόπους: Ο ένας 

είναι βασισμένος στους υπολογιστές που κατασκευάζονταν και πωλούνταν το 

2005. Ο συνολικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος στην ΕΕ-25 το 2005 από τους 
υπολογιστές που πωλούνται στο εν λόγω έτος πολλαπλασιάζεται με την 

αναμενόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος, βλέπε παρακάτω πίνακα. Ο άλλος 

τρόπος υπολογισμού βασίζεται στο εγκατεστημένο απόθεμα υπολογιστών και 

οθονών το 2005. 
Descήptlon Ι Base·case Desktop Desktop Laptop Laptop LCD LCD CRT CRT Total 

offlce home office home office home office home 
Seles 2005 (mln. unlls/yeer) 8.4 19,6 12 8 7,8 18,2 1,2 2,8 78 

Producι life (years) 6,6 6,6 5,6 5,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

Toιal Enernv GER IPJ\ 136 246 86 40 56 81 17 24 686 
Greenhouse Gases (ΜΙ C02eq) 6 12 4 2 3 4 1 1 33 
Acidifying agents (kl 502eq) 40 74 24 11 15 21 5 6 196 
Volatile Org. Compounds (kt) 0,2 0,4 0,1 0,1 0.1 0,1 0,1 0,2 1 
Persistenι Org. Pollutants (g i-
Teq) 2 5 1 0,4 1 2 0,1 0,2 12 
Heaνy Melals (ton Νί eq) 5 10 3 1 2 3 05 1 24 
PAHs (ton Νί eq) 2 4 2 1 0,4 1 01 0.1 10 
Paήiωlate Matter (kt) 7 16 7 4 3 6 1 2 46 
Heaνy Metals \ο water (ton 
Ηα/20) 4 9 5 3 1 3 03 0,5 25 
Eutrophlcalion (kι ΡΟ4) 0,1 0,2 0,1 0,04 0,04 0,1 0,008 0,02 0.5 

Πίνακας 5 -1 Σύνολο στην ΕΕ των 25 των υπολογιστών που πωλήθηκαν το 2005, κύκλος ζωής των 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τον κύκλο ζωής. 

Αφού όλες οι περιπτώσεις βάσης υπολογίζονται χωριστά, οι συνολικοί 

υπολογισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι επιπλέον οθόνες συχνά 
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χρησιμοποιούνται σε γραφεία. Μπορεί να συναχθεί ότι υπάρχουν περίπου 2-3 
εκατ. περισσότερες οθόνες από ότι επιτραπέζιοι υπολογιστές. 

Στο παρακάτω σχήμα, επιτραπέζιοι (προσωπικοί) υπολογιστές που 

χρησιμοποιείται στα σπίτια κυριαρχούν σε κατανάλωση ενέργειας, λόγω του 

μεγάλου όγκου των πωλήσεων. 
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Εικόνα 5 - 8 Το σύνολο στην ΕΕ των 25 των Η/Υ και οθόνών που πωλήθηκαν το 2005. 

Στο παρακάτω σχήμα το σύνολο των Η/Υ και οθονών που πωλήθηκαν το 
2005 ποσοτικοποιούνται σύμφωνα με τις συνολικές ετήσιες εκπομπές, κατά 
Huijbregts [2003]. Μπορεί να διαπιστωθεί ότι τα αέρια του θερμοκηπίου και 
όξινοι παράγοντες είναι πιο σημαντικοί από πτητικές οργανικές ενώσεις και 
ευτροφισμό. Οι τελευταίοι παράγοντες είναι περίπου 100 φορές λιγότερο 
σημαντικοί από τους πρώτους. Για τις άλλες κατηγορίες επιπτώσεων, δεν 
υπάρχουν δυστυχώς διαθέσιμες αριθμητικά ποσοτικοποιημένες μετρήσεις, ως 
εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν συμπεράσματα όσον αφορά τη 

σημασία τους. 

0,8 

Εικόνα 5 - 9 Το σύνολο των Η / Υ και οθόνων που πωλήθφων το 2005 ποσοτικοποιημένες σε 
συνολικές ετήσιες εκπομπές, σύμφωνα με Hιιijbι·egts [2003] . 

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τις επιπτώσεις του κύκλου ζωής με βάση τον 

δείκτη GER για τις βασικές περιπτώσεις ανά προϊόν. Κυριαρχούν οι 
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επιτραπέζιοι υπολογιστές στα γραφεία με μεγαλύτερες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις που οφείλονται σε πιο εντατική χρήση. 
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Εικόνα 5 - 10 Επιπτώσεις κύκλου ζωής άνα προϊόν. 

5.3.2 Συνολικές επιπτώσεις των συστημάτων στην ΕΕ-25 

Ένα PC, μπορεί να είναι μέρος από πολλά διαφορετικά συστι1ματα, αλλά 
κυρίως λειτουργεί ως μεμονωμένο σύστημα. Έτσι, κανένας υπολογισμός δεν 

έγινε για PC ως μέρος ενός ευρύτερου συστήματος. 
Η μελέτη EIPRO [2006], δεν περιλαμβάνει στοιχεία που επιτρέπουν τη 

σύγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από υπολογιστές. Μια μελέτη της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση το 

2007, δείχνει ότι στον οικιακό τομέα στην ΕΕ-25 χρησιμοποιήθηκαν 765 TWh 
το έτος 2004. Πολλαπλασιάζοντας τα στοιχεία με βάση τα αποθέματα για τα 
εγχώρια προϊόντα με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των 

αντίστοιχων προϊόντων και συνοψίζοντας, αποδίδουν 24 TWh, δηλαδή το 3 % 
της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στον οικιακό τομέα. 

5.3.3 Ελάχιστο Κόστος Κύκλου Ζωής (LLCC) και Βέλτιστη Διαθέσιμη 

Τεχνολογία (ΒΑΤ) 

Για όλα τα προιοντα που αξιολογήθηκαν, είναι προφανές ότι η 

διαχείριση ενέργειας έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης. Έχει ακόμη 

μεγαλύτερη αξία αν η μελλοντική συμπεριφορά των χρηστών των προϊόντων, 

λόγω των ευρυζωνικών συνδέσεων και άλλων χαρακτηριστικών, προκαλεί τον 

κόσμο να αφήνει τα προϊόντα σε λειτουργία όλη την ώρα. Εξαιρετικά 

αποτελεσματικές τροφοδοτικές μονάδες έχουν επίσης υψηλό δυναμικό για τη 

βελτίωσης, έστω και αν το κόστος κύκλου ζωής (LCC) αυξηθεί ελαφρώς για τα 
προϊόντα που χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά. Για τα περισσότερα 

προϊόντα και πρότυπα χρήσης, οι υψηλής απόδοσης μονάδες τροφοδότησης 

ισχύος προκαλούν μείωση του LCC. Για επιτραπέζιους υπολογιστές, είναι 
προφανές ότι οι υψηλής απόδοσης επεξεργαστές, όπως διπλού πυρήνα, καθώς 

και επεξεργαστές με προσαρμοζόμενη συχνότητα έχουν υψηλές δυνατότητες 

βελτίωσης. Ο λόγος που δεν συμβαίνει για φορητούς υπολογιστές, είναι ότι για 

τα προϊόντα αυτά, η βελτίωση είναι ήδη σε εφαρμογή. 
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Ένα από τα συμπεράσματα από αυτό είναι ότι υπάρχουν πολλά αέρια του 
θερμοκηπίου που μπορούν να μειωθούν, περίπου 10 μεγατόνους (10χ109 kg) 
C02-eq, εό:ν όλα τα προϊόντα σε χρ11ση το 2005 άλλαζαν σε αυτές με το 
χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής LLCC τεχνολογίες. 
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Εικόνα 5 -11 Σύγκριση συνολικής ενέργεια Βασικής Περίπτωσης και εφαρμογ1iς όλων των LLCC 
τεχνολογιών. 

5.3.4 Σύγκριση μεταξύ των διαφόρων σεναρίων για τα προϊόντα ένα προς 
ένα 

Για να μπορούν να συγκριθούν τα διαφορετικό: σενάρια για ένα προϊόν 
κατά περίπτωση, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα διαγράμματα. 
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Εικόνα 5 -12 Τα διαφορπικά σενάρια για επιτραπέζιους υπολογιστές. 

Προσέξτε τη διαφορά: στο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των 
αποδοτικών μονάδων τροφοδοσίας μεταξύ των πιθανών επιλογών Α & Β και 
των συστάσεων της Βιομηχανίας. Το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ των Business 
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as usual σεναρίων και των άλλων σεναρίων οφείλεται στην εφαρμογιi 

διαχείρισης ενέργειας. Οι ασυνέχειες είναι ανάλογα με το χρόνο για την 

εφαρμογή μιας δυνατότητας στο συνολικό υπόλοιπο. Η απαίτηση idle-on 
λειτουργίας για υπολογιστές θα δώσει το καλύτερο σενάριο, ακολουθούμενο 

από το σενάριο με απαίτηση πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης τόσο 

επιλογής της διαχείρισης ενέργειας όσο και της ενεργειακής απόδοσης. Η 

Βιομηχανία περιλαμβάνει κυρίως τη δυνατότητα διαχείρισης ενέργειας και τις 

απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. 
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Εικόνα 5 - 13 Τα διαφορετικά σενάρια για φορητούς υπολογιστές 

Η κύρια διαφορά μεταξύ του business as usual σενάριο και των τριών άλλων 
οφείλεται στην ενεργοποίηση της απαίτησης διαχείρισης ενέργειας. 
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Εικόνα 5 -14 Τα διαφορετικά σενάρια για τις οθόνες. 

Υπάρχει διαφορά μεταξύ των πιθανών επιλογών Α & Β και των 

συστάσεων της βιομηχανίας, με βάση ότι οι πιθανές επιλογές περιλαμβάνουν 

ένα υψηλής απόδοσης τροφοδοτικό ακόμα και για τις οθόνες από το 2009 και 
με ισχύ κατ 1 απαίτηση από το 2011. Οι ασυνέχειες οφείλονται στο χρόνο από 
την εφαρμογή μέχρι το σύνολο του αποθέματος να αλλάξει. 
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Η μελέτη συνιστά να εφαρμοστεί το σενάριο 4. Πιθανή Επιλογή Β, 
δεδομένου ότι το σενάριο βασίζεται σε ελάχιστο κόστος κύκλου ζω1Ίς, δίνει ένα 

τεράστιο θετικό αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας, και δεν εμποδίζει την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας. 

5.3.5 Οι Επιπτώσεις του σεναρίου 4. Πιθανή Επιλογή Β, για την εφαρμογή 
μέτρων 

Οι βασικές παραδοχές για τους υπολογισμούς για το σενάριο 4, Πιθανή 
Επιλογή Β, για την εφαρμογή μέτρων είναι οι εξ1Ίς: 

• εφαρμογή των απαιτήσεων Energy Star, με την παραδοχή της υπόθεσης ότι 
το 10% των νέων υπολογιστών το 2007 θα πληρεί τα κριτιΊρια Energy Star 4.0, 
και ότι το ποσοστό αυτό θα αυξάνεται κατά 10% κάθε χρόνο μέχρι το 65 % των 
νέων προϊόντων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια του 2011, οδηγώντας το 
65 % όλων των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται να πληρούν τα κριτήρια 
Energy Star 4.0, το 2015. 
• Η διαχείριση ενέργειας στις περιγραφόμενες ρυθμίσεις υπολογίζεται ότι θα 
γίνει υποχρεωτική το 2009 
• Υψηλής απόδοσης μονάδες τροφοδοσίας για φορητούς υπολογιστές 
επιτραπέζιους υπολογιστές και οθόνες καθίσταται υποχρεωτικοί το 2009 
• Ελάχιστες απαιτήσεις για sleep και off κατάσταση καθίσταται υποχρεωτικές 
το 2009 
• Η πληροφόρηση θα υποστηρίζει τη χρ11ση της διαχείρισης ισχύος σε επίπεδο 
συνιστώσας (κάνοντας τους επεξεργαστές πιο αποτελεσματικούς) και 
καθίσταται υποχρεωτική το 2009 
• Ελάχιστες απαιτιΊσεις για την ισχύ ανά ανάλυση για τις οθόνες εκτιμάται ότι 
θα καταστούν υποχρεωτικές το 2009 

• Η συνιστώμενη ελάχιστη απαίτηση για active/ on κατάσταση λειτουργίας 
για τις οθόνες εκτιμάται ότι θα καταστεί υποχρεωτική το 2011 και 
συμπληρώνεται από τα νέα κριτήρια Energy Star για τις οθόνες σε ενεργή 
κατάσταση λειτουργίας (active mode). Έτσι εκτιμάται ότι θα μειωθεί 0 μέσος 
όρος ισχύος στην ενεργή κατάσταση για τις οθόνες κατά 5%. 
• Δεν συμπεριλαμβάνεται καμία ελάχιστη απαίτηση για idle κατάσταση για 
υπολογιστές. 

5.4 Lot 4: Εξοπλισμός Απεικόνισης, Συσκευές Σάρωσης και 
Εκτύπωσης. 

Οι ορισμοί για τα προιοντα που έχουν εγκριθεί από το σημερινό 
πρόγραμμα Energy Star για εξοπλισμό απεικόνισης. Αυτοί οι ορισμοί των 
προϊόντων εμφανίζουν μια ευρεία συναίνεση και φαίνεται να ισχύει για τους 
σκοπούς της παρούσας μελέτης. 

•Εκτυπωτές 

•Φωτοαντιγραφικά 

•Σαρωτές 

• Τηλεομοιοτυπικές συσκευές (συσκευές φαξ) 
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• Πολυλειτουργικές συσκευές (MFD) 
• Ψηφιακές συσκευές παραγωγής αντιγράφων 
• Συσκευές γραμματοαιΊμανσης 

5.4.1 Κατανάλωση ενέργειας και ενεργειακή απόδοση 

Η ανάλυση που ακολουθεί, για ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό 

απεικόνισης (προϊόντα βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας), βασίζεται στις 

καταχωρήσεις της βάση δεδομένων Energy Star 1. Κατά συνέπεια, τα στοιχεία 
αυτά δείχνουν τις καλύτερες επιδόσεις των προϊόντων σύμφωνα με τις 

διαδικασίες δοκιμής Energy Star (Τυπική Κατανάλωση Ενέργειας (TEC) / 
Κατάσταση Λειτουργίας (ΟΜ)) μόνο. Οι τιμές TEC δεν παρουσιάζουν 

πραγματικές συνθήκες, ωστόσο, υπάρχουν ως ένα αποδεκτό 011μείο αναφοράς 

για την ενεργειακή απόδοση. Η ενεργειακιΊ απόδοση της πραγματικής ζωής 

του εξοπλισμού απεικόνισης καθορίζεται από: 

• Κατανάλωση ρεύματος ανά κατάσταση λειτουργίας (αυτό εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από την τεχνολογία και τις επιδόσεις ενός μεμονωμένου 

προϊόντος, επίσης υπάρχει η διάκριση της ονομαστικιΊς κατανάλωσης και της 

μέση κατανάλωσης ενέργειας). 

• Ο προκαθορισμένος χρόνος για την είσοδο στις οικονομικές 

λειτουργίες (χειροκίνητη λειτουργία συσκευής) 

• Ο πραγματικός χρόνος διάρκειας κάθε φάσης λειτουργίας σύμφωνα με 
την πραγματική χρι1ση (αριθμός εικόνων ανά εργασία εκτύπωσης, χρονικιΊ 
διάρκεια μεταξύ εργασιών, ο χρόνος ενεργοποίησης από διάφορες οικονομικές 

λειτουργίες). 

• Ποιότητα εικόνας (το υψηλό ποσοστό κάλυψης και το χρώμα / 
φωτογραφική εκτύπωση αντιστοιχεί σε περισσότερο μελάνι / γραφίτη και 

εντατική διαδικασία και απαιτεί περισσότερο χρόνο, η μονόχρωμη εκτύπω011 

σχεδίου από την άλλη πλευρά είναι πολύ αποτελεσματική, αλλά μπορεί να 

μην καλυφθεί η αναμενόμενη ποιότητα και οδηγεί σε ανατυπώσεις) 
• Χρήση χάρτου (εκτύπωση διπλής όψης) και της ποιότητας του χαρτιού 

(π.χ. πάχος, επίστρωση) 

• Αξιοπιστία της διαδικασίας εκτύπωσης (π.χ. εμπλοκή χαρτιού, 

τυπογραφικά λάθη) 

Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να λάβουμε το σύνολο των 

παραγόντων αυτών εξίσου υπόψη. Αλλά, επισημαίνεται η προσοχιΊ στο 

γεγονός ότι στην περίπτω011 της Τυπικής Κατανάλωσης Ενέργειας (TEC) 
προϊόντα σε μια παρατεταμένη ενεργή κατάσταση (τα όρια TEC αυτού του 
τρόπου με μέγιστο 15 λεπτών μεταξύ των θέσεων εργασίας) αυξάνει την 
συνολική κατανάλωση ενέργειας σημαντικά. Η πραγματική κατανάλωση 

ενέργειας ανά κατάσταση είναι ενδιαφέρουσα αλλά δεν είναι «αντικειμενική», 

σύμφωνα με την Τυπική Κατανάλωση Ενέργειας. 

5.4.2 Συσκευές Φωτοαντιγράφου (ΕΡ-Cοpier)/Πολυλειτουργικές συσκευές 
Απεικόνισης (MFD) (σύμφωνα με TEC) 
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Οι περισσότερες φωτοαντιγραφικές συσκευές (EP-Copier) και MFD που 
απαριθμούνται στη βάση δεδομένων Energy Star είναι που χαρακτηρίζουν 
την τεχνολογία ηλεκτροφωτογραφίας (electro photographic technology). 
Μόνο πολύ λίγοι MFD βασίζονται στην τεχνολογία στερεάς μελάνης. Οι τιμές 
ηλεκτρικής κατανάλωσης, συνεπώς, μετρώνται σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
TEC (kWh / εβδομάδα). 

Σύγκριση βασικών περιπτώσεων: 

- EP-Copier/MFD μονοχρωματικές (Vl) Βασική Περίπτωση: 4.8 
kWh/ εβδομάδα (26 ipm) 

- EP-Copier/MFD έγχρωμοι (V2) Βασική Περίπτωση: 7.1 kWh/ 
εβδομάδα (26 ipm) 

5.4.3 Εκτυπωτές Φωτογραφικοί (EP-Printer)/ Μονολειτουργικές συσκευές 
(SFD) (σύμφωνα με TEC) 

Λόγω της τεχνολογικών αρχών των πολλαπλών βημάτων εκτύπωσης, οι 
έγχρωμοι εκτυπωτές καταναλώνουν πολύ περισσότερη ενέργεια από τους 
μονόχρωμους εκτυπωτές. Ως γενικός κανόνας, θα μπορούσαμε να πούμε 
τέσσερις φορές περισσότερο. 

Εκτυπωτές με χαμηλότερη κατανάλωση TEC έως 45 ipm αποδίδουν 
περίπου 50% καλύτερα από το όριο . Για ταχύτερες μηχανές, ειδικά έγχρωμους 
εκτυπωτές, υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες ταχύτητας, όπου οι καλύτερες 
επιδόσεις δεν είναι καλύτερές από το όριο. 

Για σύγκριση: 

- EP-Printer/SFD μονόχρωμοι (V3) Βασική Υπόθεση: 5,2 kWh/εβδομάδα 
(32 ipm) 

- EP-Printer/SFD εγχρωμοι (V4) Βασική Υπόθεση: 6,9 kWh/εβδομάδα (32 
ipm) 

5.4.4 Εκτυπωτές Ιηk-JetfΠολυλειτουργικές συσκευές (MFD) (σύμφωνα με 
Κατάσταση Λειτουργίας (ΟΜ)) 

Εκτυπωτές Ink-Jet μεγάλου μεγέθους κυμαίνονται μεταξύ 16 και κοντά 
στα 20 W σε κατάσταση αναμονής. Κανονικού μεγέθους και μικρού εκτυπωτές 
Ink-Jet στο εύρος από 2,5 έως 6 W σε κατάσταση αναμονής. 

Για σύγκριση: 

- IJ-Printer/MFD προσωπικός (V5) / ομάδας εργασίας (V6) αναμονής: 
4,35 W. 

Συσκευές φαξ, σαρωτές και ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής δεν είχαν 
ακόμη διερευνηθεί. 

Σύμφωνα με τις συγκεντρωτικές βασικές περιπτώσεις το 2005 η ετήσια 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εξοπλισμού απεικόνισης γραφείου ήταν 
εκπληκτικά χαμηλή, με 6,2 TWh/ έτος. 

5.4.5 Δυναμικό βελτίωσης 
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Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των βασικών περιπτώσεων, σε 

συνδυασμό με την ανάλυση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας δείχνουν 

ότι η ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού απεικόνισης γραφείου είναι εν γένει 

σε καλό επίπεδο. Παρ 'όλα αυτά η ενεργειακή απόδοση παραμένει ένα έργο σε 

συνεχή βελτίωση. 

5.4.6 Ενεργειακή απόδοση των προϊόντων ΕΡ (Βασικές Περιπτώσεις Vl έως 
V4) 

Όσον αφορά στα ΕΡ-προϊόντα ή στα προϊόντα που θα υπαχθούν στο 

Energy Star και την μέθοδο δοκιμιiς TEC, η ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης είναι κυρίως από την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας στην 11ενεργιi 

κατάσταση" που είναι αποτέλεσμα των τεχνικών τάσεων της αγοράς προς την 

κατεύθυνση: 

• της αύξησης της ταχύτητας απεικόνισης 
• Πλήρη ικανότητα χρώματων 
• Μεγαλύτερα φόρματ και ένα ευρύ φάσμα ποιοτήτων χάρτου 
• πολυλειτουργικές συσκευές και πάντα on-line. 
Η αύξηση της κατανάλωση ενέργειας της «ενεργού λειτουργίας" λόγω της 

αύξησης των επιδόσεων (ταχύτητα, ικανότητα χρωμάτων κ.λ.π.) έχει άμεση 

επίδραση στην κατανάλωση ενέργειας κατά τη μεταβατική φάση και για την 

"κατάσταση ετοιμότητας", ειδικότερα. Επιπλέον, η αύξηση των λειτουργιών 

(εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση και φαξ), και η επιλογή διασύνδεσης δικτύου 

και 11 sleep mode 11 αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας. Και οι δύο τάσεις που 

συνδέονται άμεσα με τις επιδόσεις απόκρισης (χρόνος αποκατάστασης) του 

εξοπλισμού απεικόνισης. 

Η κατανάλωση ενέργειας στην «κατάσταση ετοιμότητας» σχετίζεται 

κυρίως με την προθέρμανση της μονάδας (fuser) και διασφαλίζει την άμεση 
δυνατότητα εκτύπωσης. Έχει το υψηλότερο επίπεδο ισχύος της μεταβατικιiς 

φάσης (περίπου 70%) και εξαρτάται από την πραγματικιi 

σήμανση/τεχνολογία fuser. 
Η κατανάλωση ισχύος σε «κατάσταση ετοιμότητας» ποικίλλει από 50 W 

έως 300 W. Η κατανάλωση ενέργειας σε "κατάσταση αναμονής" από την άλλη 
πλευρά επηρεάζεται από την ψηφιακή μονάδα επεξεργασίας και ελέγχου, τον 

μηχανισμό εκτύπωσης, την λάμπα του σαρωτή, εμφανίσεις ή καθεστώς 

διασυνδέσεων, καθώς και λειτουργίας ετοιμότητας δίκτυο. Η κατανάλωση 

ενέργειας είναι από 25 W έως 70 W. Η σημαντική αυτή περιοχή της 

κατανάλωσης ενέργειας που σχετίζεται με τη διατήρηση των λειτουργιών, στο 

πλαίσιο της δυνητικά μακράς μεταβατικής φάσης είναι ο λόγος για η1ν 

αναγκαιότητα της συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 

5.4.7 Ενεργειακή απόδοση των προϊόντων Ink-Jet (IJ) (V5 βασική 

περίπτωση και V6) 

Όσον αφορά τα ΙJ-προϊόντα ή προϊόντα που θα υπαχθούν στο Energy 
Star και μέθοδο δοκιμιiς Καταστασης Λειτουργίας (ΟΜ), η ανάγκη για 
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βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης εξαρτάται από: 

• Την ακόμα μεγάλη διαφορά στην κατανάλωση ρεύματος στην 
κατάσταση αναμονής και εκτός λειτουργίας μεταξύ της χειρότερης και της 

καλύτερης επίδοσης προϊόντων στην αγορά 

• Στροφή προς πολλαπλές λειτουργιές και πάντα on-line προϊόντα 
Οι αξιολογήσεις των βασικών πληροφοριών έδειξαν ότι η κατανάλωση 

ενέργειας των προϊόντων IJ στη δικτυωμένη κατάσταση αναμονής και εκτός 
λειτουργίας εξακολουθούν να είναι σημαντικά υψηλή. Η εκτός Λειτουργία 

(Off-mode) είναι σε ένα εύρος 0,2 W έως και 3,2 W. Ιδιαίτερα, low-end ΙJ

εκτυπωτές διαθέτουν ακόμη πιο υψηλή κατανάλωση εκτός λειτουργίας που 
δείχνει ότι χρησιμοποιούν λιγότερο αποδοτικό γραμμικό τροφοδοτικό αντί 
της (πιο ακριβά) switched mode PSU λύσης. Από την άλλη μεριά υπάρχει η 
βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία σε επίπεδο 0,2 W. 

Συγκρίνονται τα υφιστάμενα προϊόντα με έως και 3,5 W κατανάλωση 
ενέργειας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, η πιθανή βελτίωση θεωρείται ότι 
είναι καλό και αυτό αντικατοπτρίζει επίσης τα αποτελέσματα της μελέτης. 

5.4.8 Σενάρια κατανάλωσης ενέργειας 

5.4.9 Σενάριο Βασικής Περίπτωσης 

Το βασικό σενάριο αποτελεί προβολή της ετήσιας κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας από τις έξι βασικές περιπτώσεις μέχρι το 2020, σύμφωνα 
με την ανάπτυξη των αποθεμάτων του προϊόντος. 
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• V6: Woι kgroup IJ·MfO 

8 VS: Pf'rson;ι1 1 1 -M FD 

8 V4 : Color Pr l nteι/SF D 

• V'3 : Mono Prιnιe r /SFD 

• V2 : Co1orCopier/MFD 

• V Ι : MonoCopler/ MFD 

Το βασικό σενάριο δείχνει συνολική αύξηση της συνολιΚΙΊς ετήσιας 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 20% μέχρι το έτος 2020. Οι 
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ακόλουθοι παράγοντες συμβάλλουν σε αυτήν την κατάσταση: 

• 30% αύξηση του συνολικού αποθέματος μονάδα μέχρι το 2020 
• Η συνεχιζόμενη μετάβαση από μονόχρωμα προϊόντα ΕΡ σε έγχρωμα 

ΕΡ προϊόντα 

• Δεν απαιτείται ιδιαίτερη διάκριση μεταξύ των δυνατοτήτων βελτίωσης 
των μονοχρωματικών ή των εγχρώμων μηχανημάτων. 

• Το σενάριο αύξησης της διάρκειας αναμονής δικτύου κυρίως για την 
ομάδα των IJ προϊόντων. 

Το βασικό σενάριο δείχνει μια μικρή βελτίωση κατά: μία μονάδα. Αν 

θεωρούμε ότι μια ακόμα καλύτερη απόδοση των χρωμάτων από τα προϊόντα 

ΕΡ, όπως φαίνεται δυνατό, σύμφωνα με την παραπάνω την εκτίμησή μας 

υποθέσεις, τότε το σενάριο θα δείχνει περαιτέρω μείωση της συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας. 

5.4.10 Σενάριο Χειρότερης Περίπτωσης 

Όσον αφορά: τις περιπτώσεις ΕΡ προϊόντων Vl έως V 4 θεωρείται για τα 
έτη 2005 και 2010 κατά: 50% μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας ιi αντίστοιχος 
συντελεστής TEC 1,3 σε σύγκριση με το βασικό σενάριο. Η υπόθεση αυτή 
βασίζεται σε σενάρια για την έτοιμης κατάσταση. Για την V5 περίπτωση IJ και 
V6 υποθέτουμε ένα αρκετό: υψηλό μέσο όρο αναμον1iς δικτύου βασίζεται στην 
ιδέα ότι η ικανότητα δικτύου θα αυξηθεί. 

Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτει είναι 12,0 
ΤWh/έτος το 2005, σημαντικό: υψηλότερο και θα αυξηθεί περαιτέρω σε 14,1 
TWh/ έτος μέχρι το 2020. 
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Η συνακόλουθη αύξηση σε 12 TWh/ έτος σχετίζεται κυρίως με την 
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αναλογικά: σημαντικιΊ επίπτωση που προκαλούν τα προϊόντα ΕΡ. Η αναλογία 
των επιπτώσεων για τα προϊόντα IJ δεν αυξάνεται πολύ. Τα IJ προϊόντα 
συμβάλλουν ως εκ τούτου λιγότερο στη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Με 
την πάροδο του χρόνου η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται μέχρι το έτος 2020 
κατά: 16% στο επίπεδο των 14,1 ΤWh/έτος. 

5.4.11 Σενάριο Καλύτερης Περίπτωσης 

Το καλύτερο σενάριο έχει την πρόθεση να δείξει τις δυνατότητες 

βελτίωσης που έχουν ήδη σήμερα πολλά: προϊόντα που είναι εγγεγραμμένα 

στο πλαίσιο του Energy Star ιΊ άλλα συστήματα οικολογικής σήμανσης. Είναι 
το σενάριο που αντικατοπτρίζει τις προτεινόμενες επιλογές πολιτικής του 

πρώτου σταδίου και σε κάποιο βαθμό τις επιπτώσεις πιθανών ενδιάμεσων 

επιλογών πολιτικιΊς. 
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Το σενάριο αυτό δείχνει τις σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης που έχει 
υποστηριχθεί σε όλη την μελέτη. Αν και η συνολική κατανάλωση ενέργειας 
αρχικά: αυξάνεται μέχρι το 2015, από τότε οι επιπτώσεις θα αναπηδούν, παρά: 
την αύξηση των αποθεμάτων. Στα μέσα της επόμενης δεκαετίας η πιο 
φιλόδοξες απαιτ1Ίσεις για την κατάσταση αναμονής δικτύου και την τυπικιΊ 
κατανάλωση ενέργειας θα τεθούν σε ισχύ. Αυτό θα εμποδίσει την περαιτέρω 
αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας: 

• Η παρατεταμένη υψηλή κατανάλωσης ισχύος στις λειτουργίες 
ετοιμότητας κατά: τη φάση της μετάβασης μεταξύ εργασιών θα μειωθεί. 

• Γενικά: παρατεταμένη μετάβαση σε φάσεις αναμονής δικτύου με 

σημαντικά: χαμηλότερη κατανάλωση. 
• Α ναμονιΊ Δικτύου πάντα σε απευθείας σύνδεση προϊόντων με 

σημαντικά: χαμηλότερη κατανάλωση. 

• Θα μειωθούν απώλειες σε κατάσταση εκτός λειτουργίας. 
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5.4.12 Σενάριο επιπτώσεων παραγωγής 

Αυτό το σενάριο δείχνει τη συνολη<ΙΊ αύξηση του αντίκτυπου της 

παραγωγ11ς κατά 4,4 % από το 2005 έως το 2020. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι η 
κατανομή των επιπτώσεων στις βασικές περιπτώσεις. Είναι προφανές ότι ο 

αντίκτυπος των μεγαλύτερων και βαρύτερων εγχρώμων ΕΡ Εκτυπωτών /MFD 
των και των εγχρώμων ΕΡ Εκτυπωτών θα αυξηθούν παράλληλα με την αύξηση 

των αποθεμάτων, η συνολική διάσταση σε σύγκριση με το IJ προϊόντα 

παρουσιάζει ενδιαφέρον. 
Total Enerιγ of Productlon Phase ln PJ l•ur•ι• t•d EU totals) 

70,0 

ο: 

·; SO,O 

l 
~ 40,0 

i 
&: 
0 JO,O 

!i 
~ 
~ 20,0 

~ 

10,0 

ο.ο 

1005 

118MCU8 
V1: Mono Cooler/MFD 
V2: Color CoDlιr/MFD 
V3: Μοηο PrlntιrlSFD 
V•: Color Pήntιr/SFD 
V5: ΡιrιοηιΙ U-MFD 
V6: WorkarouD IJ·MFD 
EU Totals ln PJ 

1010 

200δ 
7,9 
1,9 
9,8 
3,9 
17.7 
14,5 
55,7 

l01S 10)0 

2010 2015 2020 
6,3 3,5 1.0 
2,3 6.3 9,8 
8,7 6.1 3,8 
5,0 5,8 66 

23.9 25,0 25,9 
10.3 10,7 11 ,1 
56.5 57 5 58,2 

• V6: Wοι-ksιοιιρυ·Μrο 

8 VS : P~io1111I ΙΙ·Mr () 

8 V4 : ColoιPι lnttr/SF0 

• V) : M OtΊO Pιinltt/~0 

• Vl:Cokκ (oρltι/MFO 

8Vl : MO/'\O(O~/Mf0 

Εικόνα 5 - 18 Σενάριο επιπτώσεων παραγωγής με σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε 
PJ. 

Το σενάριο των επιπτώσεων της παραγωγής δείχνει σαφώς το σημαντικό 

αντίκτυπο των πόρων από τα προϊόντα που IJ λόγω του αριθμού των 
προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά. Ο σύντομος κύκλος ζωής μόλις 

τριών έως τεσσάρων ετών και το αντίστοιχο ποσό των ηλεκτρονικών στα 

προϊόντα είναι οι κύριοι λόγοι για την εξέλιξη αυτή . 

5.4.13 Σενάρια σονόλοο κόκλοο ζωής 

Συνοψίζοντας τα σενάρια της φάση χρήσης (επιπτώσεις στην 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μόνο) και οι επιπτώσεις στην φάση της 

παραγωγής επιτρέπουν την ποσοτικοποίηση των κύριων συνολικών 

επιπτώσεων. Οι επιπτώσεις της κατανάλωσης χαρτιού δε συμπεριλαμβάνεται 

και, επίσης, η φάση του κύκλου ζωής και η φάση του τέλους του κύκλου ζωιΊς 

τους δεν περιλαμβάνονται στο παρακάτω σχήμα, όμως οι δύο τελευταίες έχουν 

μικρή συνάφεια όσον αφορά το περιβαλλοντικό δείκτη συνολικής ενέργειας 

(GER). 
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Use Ι βesι Case Scenario1 70.4 74,6 74 ,6 
Totalι ΙΒaιe Caιe SconalioJ 137,β 143,7 147,6 
Totalι (Worιt Caιe Scenarlo) 161,7 189,9 201,3 
Totalι Ιβeιt Caιe Sc•nιriol 126,0 131 ,1 132,0 

- Ιο ι • Ι ~ \tlill<t t .Ht: ~ \tι liιl 'lu l 

- Ιιιtal ~ (\\ΙΟι \ t ι.\ t' ',tnιιίι kι ! 

- 'J1.1 t•I \ (t(' l l (•~(' Κfl ι•ΙΙΟJ 

2020 
58,2 
96.7 
148,1 
65,1 
156,9 
206,2 
123,3 

Εικόνα 5 - 19 Σενάρια επιπτώσεων παραγωγής και χρήσης με σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας σε PJ. 

Η μεσοπρόθεσμη και η μακροπρόθεσμη τάση όσον αφορά την συνολική 

κατανάλωση ενέργειας κυριαρχείται από τη φάση της χρήσης και την φάση 

των επιπτώσεων της παραγωγής δεν αλλάζει σημαντικά τα τελευταία χρόνια . 

Ωστόσο, η επίδραση της φάσης παραγωγ1Ίς συμβάλλει σημαντικά στη 
συνολικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής. 

5.5 Lot 5: Τηλεοράσεις 

5.5.1 Ορισμός Προϊόντων 

Στην ολοκλ1Ίρωση της διαδικασίας ορισμού το επίκεντρο της μελέτης έχει 
εστιαστεί στις συνηθισμένες τηλεοράσεις και σε μικρότερο βαθμό στους 
συνδυασμούς τηλεόραση/βίντεο. Η διαφοροποίηση των τεχνολογιών οθόνης 
και έκτασης οθόνης (μέγεθος της οθόνης) έχει καθορισθεί ότι είναι ένα 

σημαντικό κριτήριο διαφοροποίησης σε ότι αφορά την εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Ο ακόλουθος ορισμός των κατηγοριών προϊόντων εξετάζει δύο κύρια τεχνικά 
χαρακτηριστικά του προϊόντος: 

• τεχνολογίες της οθόνης, την πηγ1Ί του φωτός και της αρχής της 
διαφοροποίησης pixel ως κύρια τεχνικά κριτήρια διαφοροποίησης 

• Μη εκπέμπουσες οθόνες όπως πλάσματος (PDP), καθόδου (CRT, SED) 
και ηλεκτροφωταύγειας (OLED). 

• Μη αυτοεκπέμπουσες οθόνες, όπως τα συστήματα φωτισμού (LCD) και 
συστήματα προβολής (DLP, 3LCD, LCoS) 

• τις παραμέτρους της οθόνης, το μέγεθος της οθόνης / επιφάνειας, 

καθώς και ανάλυση: 

- Μικρομεσαίες: τυπική ανάλυση. 
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Κεφάλα ιο 5 Περιπτώσεις Προϊόντων 

- Μεσαίες/Μεγάλες: προηγμένης ανάλυσης. 

-Έξτρα Μικρές/ έξτρα Μεγάλες δεν εξετάζονται. \ 

5.5.2 Δυναμικό Βελτίωσης 

5.5.3 Επιλογές βελτίωσης κατανάλωσης ενέργειας για LCD (Liquid Crystal 
Display) 

Το ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά συγκεκριμένες επιλογές 

βελτίωση κατανάλωση ρεύματος σε LCD οθόνες. Είναι σημαντικό να 

αναγνωρίσουμε ότι μια ακριβής εκτίμηση των δυνατοτήτων βελτίωσης των 

μεμονωμένων μέτρων καθώς και παράγοντες που συνδέονται με το κόστος 

είναι πολύ δύσκολο. Η δυνητική βελτίωση εξαρτάται από την ωριμότητα και 

τη διαθεσιμότητα (ιδιόκτητες τεχνολογίες). Εξαρτάται 

συγκεκριμένη εφαρμογή ή υλοποίηση. Προκειμένου να 

αναφοράς αξιολόγηση γίνεται με βάση 32" LCD-TV. 

επίσης 

δοθεί 

Optlon Specification ofimpro\•crnent lnιpro\•ement Cost factor Ι 
potential avallabillt~· 

BLU dήνcr Ι inνcncr Λdν:ιnccd BLU dri vcr Ι i nνcncr ci rcuitry \\• ί ιh Good (+) Cosι ncut rol 
circuitry c lccιήcal cfficicncy οΓη 80 ιο 85~{.. clccιronic co1npo11cnιs 

iΠJPfO\'CΠlCΠI ond bonnl <lc:siιιn 
{co!'t ιruιlι:-ofT rιo~s ih l c) 

Conψlcιc di rη ιning σr Scί1 1ing of 1J1c coηψlcte backlίght ίs sιaιc of Good (+) Cost ncι1 1 ra l 
BLU tl1c an 1111<1 ι ·cΜιlιs in nιι ίn ι:ΓC"ιιιie of ιhc cι)ι.·r·g.}' c lοcι ιυιι ic ι:υιιψυηcηιs 

cffiι:icncy υfιhc LCf). Thc cflC:c ι iνc reducιiυ11 und bυun.14.Jcsign 
ίιι powcr co1ι;;u111ptio 11 depend.;; on thc whiιes (cο~ι ιrode-o lTpossible) 
ροίη1 (ΛΡL) ofιhe sl\0\\111 \•idco iιna2e . 

Panial din11ning of Ad\•anι:cd BLU ιlin1mi n~ rcdιιc:cs pυ\\'CT νcl)' Good (+ +) Cosι incrcιι~c 

BLtl coni:umptiι) 11 οΓ singlc lamps i.c 1ec tiνely (e.g. e lectι'()n ic conψonenι<ι 
ιl1e b lαck !-!Ιrips 011 ιορ aod bοι ιοιn οΓa pίc ι ure nnd bo;)ι·d deslg11 
that occur \\0hc11 displrι}'i 11g \\'Ϊdc scrcc11 (cosι ι rodc·ofTpαι.siblc) 
ΙΠΟ\' Ϊcs). 

Ambίenι bήgl1tι1ess Λd\'ancOO OLU dimnιing (complc1e αnd Ciood(+) Co!n increase 
re laιed din11ninι,: of ρania l ) ίn re1a ι io11 ιο ιhc aιηbienι bήghιness scnsor intcgnιιioιι and 
BLU co11di ι ions. Liglιt ·κnsor ' ''ilh co1111·ollcr board co11ιrol lcr bourd 

ΠCCC5Stlf)'. fιιn lκr ΪΠ1ρl'ΟVCΠ1CΠ I ol· CΠCTg)' 
crTicic11cy pυ1'-o; i hl c ίΓ conι-umcr utili7.CS ιhis 

Γcature . 

EEFL-BLU NC\\' • c:ommcrciιιlly aνni lnblc . οιu t )'pc νcl)' Good (+ +) Cosι ncuιnιl or down 
\\•ith IO\\'CΓ raιcd po"·cr cσnsuιnpιio11 and limiιcd a\•αilnbiliιy fo r 
1'inψlcr circuill)' dc1'ign. Ι π co11thin1Hion \\• ί1 Ι1 lαrger s iιe LCD-BLU 
BLU din\ιt1 i 11g 1ccl111ology vcry good cneι·gy (cosι ιradc·oΩ' poisίb lc) 
saνiηg ροιcηιί::ιl. 

Lowcr mcrcιιl)' contcηι (<4 m~) thnη CCFL. 
LED-BLU νery ncw - nι>ι ycι mnιurc - nιυ t)'pe Excelle111 (-t -ι +) Co!it increa}ic (• +) 

aHcgOOly νcry higl ι p<)\\'CΓ savil\g poιcnιial duc curre111Ιy \'Cf)' limiιcd 
ιο IO\\' J)O'ι't'CΓ rcquircnκnιs α ιιd c::ι pίlbi l iιy of a\·aί l ιιbilίιy. could 
imιιgc co ιιtro llcd sc l c:cι i,,c dίn11ning . ίmpro\'c "'ilh mιι" 
Νο knu\\'Π hu7.arιlαιι~ ι.ubsωnι:~ (lιO'ι't' C \'C'Γ, uppJicaliQn withi n ncx l 
ιnatcήal coιnposiιion diνcr.ιc. ιnaιtuΓnc ιuήng fi\'C ) 'CBN. IP ί !ιSUCS 
and clcctroιιίc oackal.!i ιι • unk110\ν11) . unktm\\'11 

ιcο puncl dcsign Gcncrnl i rnpιv,•cmcn ι οΓ opιicul propcnic~ of UnknO\\'Π UnknUY+'Π 
funcι iono. 1 la}·e ι-s, color Ιί1ιer nnd pixcl dciiίgn propriclal)' ιechιιoJoro• 

(e.g. RGB + \\1hitc pixcl), c lccιrica l dri\•ing 
κhcιηc rcsu lι ίng iη h iglιcr Ι ίglι ι uι i l i1.α1ion . 

This in ιυm can rcducc ιhc numbcr of 
ncccssnιγ l11.111ps and f'UY+'CT consuιnpιion 
accordin~ly , 

EΠicicnt polaήzcr Ι RcΠcc1 ivc poluήzcr (c.g. mnrkcιcd by 3Μ) or Exccll cηt (+ + -t) Cost incrcasc (+ +) 
fc\lι'cr lumps pήsmιιl i c film uchic:vcs u highcr uι i lί zιιιiσn of prorιήcιary ιcchno1oι>' 

ιl1c Ι α111rι ' s n:ιrn.Jυ1η ly en1i11c<l ligli1. This in ιum 
can reducc 1Ι1e nuιnber ο!" ncccssary l11Jnps α ιιd 

po\\•er consumpιioη accordingly. 
Γ;ffic:icnt s \\• iιc J )((I Thc in1pro\'c1ncnl of ιhc c lteιήcul cfficicnc:)' νcry goud (+ +) U11k11Ο\Ιι'Π 
pΩ\VCr iiupply ιιnίt ο ι· ιι ~e ιnain PSU up ιο ssιr.. οr90C'Ιιι c lecιro11ic coιnponenιs 

and board dcsign. 
ιcοsι 1radc·oΩ' ooss i b lc1 

Direcι powcr :;;upply DίrL'CI p()\YCr coιινerι-ion fmm τnαίn ~; inpuι ιο νeη• Good (~ + ) Unknnι,ι,·n 

ιorBLtl οιu . Λ\•Οίd IO"-'CΓ \'Oiιagc inιennedinιe sιcps. BLU suwlier re lαιίοη 

Vcry good potentiα l for c lecrricαl cfficicncy issues, J)O\\'CΓ board 
imoroνcmcnι. dcsίιιη 

Πίνακας 5 - 2 Επιλογές βελτίωσι1ς κατανάλωσης ενέργειας για LCD οθόνες 

από τη 

μια τιμή 
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5.5.4 Επιλογές βελτίωσης κατανάλωσης ενέργειας για PDP (Plasma Display 
Panel) 

Η βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας των τηλεοράσεων PDP ως επί το 
πλείστον σχετίζονται με την τεχνολογική βελτίωση της αποδοτικότητας της 

φωταύγειας της οθόνη πλάσμα. Προηγμένες τεχνολογίες οθονών 

περιλαμβάνουν βελτιώσεις των δομικών στοιχείων (σχήμα, πίσσα, βάθος, 
κ.λπ.), λειτουργικό: υλικό: (φωσφορίζουσες ουσίες, σύνθεση του αερίου, κ.λπ.) 

και βελτιώσεις στα ηλεκτρικό: συcmΊματα. Το 2007 η βέλτιστη διαθέσιμη 
τεχνολογία (ΒΔΤ) για μια HD-ready PDP TV διέθετε 1,8 lm/W. 

Αυτή η φωτεινή απόδοση συνδέεται με μια μέγιστη τιμή κατανάλωση 
ισχύος 120 Watt για μια 4211 PDP (πάνελ με τον οδηγό, αλλά χωρίς δέκτη, 
επεξεργασία σιΊματος, κ.λπ.). Μέχρι το 2010, υπάρχουν προβλέψεις στους 
ιαπωνικούς κατασκευαστές για την επίτευξη των HD-ready οθόνες πλάσματος 
3 lm/W φωτεινή απόδοση, η οποία θα είναι ισοδύναμη με μια μέγιστη τιμή 
κατανάλωση ισχύος 80 Watt για μια 42 11 PDP (οθόνη με τον οδηγό, αλλά χωρίς 
δέκτη, επεξεργασία σήματος, κλπ.). Αν η τεχνολογία αυηΊ επιτευχθεί, θα ήταν 
μια εξαιρετική βελτίωση. Ο στόχος για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη έχει 
οριστεί στα 5 lm/W για HD-ready. 

Option Spccificatioιι of iniprovcment lmprovcnιeιιt Cost factor Ι 
potcntial availabilit)• 

l'DP dcsign TcclH)ology spccific iπψrο\Ιe ιηcιη of thc ccll Exccllc111 (+ + +) Cost ncuιrnl or dccrcnsc 
for 3 Ιηι/\'Ι ~ιrucιιιrc. ιη :.Hc ri a l coιnposition. c lccιri ca l Dccrcasc ί η pO\\'CΓ 
luιnincsccncc ιωd optical dcsign, rιnd i11tcgratcd cncrgy consuιηpιi on ιnakcs costs 
cfficicncy rccoνcry circuitry rcsulti11g ί η l1 ighcr for c i rcuitη1 and l1ca.t 

luιn i ncscc11cc cfficicncy. (full HD nccd sinks dccrcasc 
attι:11ιί ο11) (propήctaιγ tcc lιιιo l ogy) 

l'DP driving sclι cιn c Αcιίνc briglH11css Ι po,vcr conιrol Good (+) Cosι ncuιral 
iιnprovcιηcnt Driνing schcιnc ί ιηprονcιncιη is acl1icνcd by (proprictary tcchιιo logy) 

improvcd s ignιι l proccssing 3lgorithn1 (cl1 iρ 

dcsi~ 11 and so f\\νa rc) 

T11cn11al ιηa11agcιηcnι lιnprovcd luιnina11cc and po\νcr supply Good (+) Cost dccrcasc 
\Vit1ιout Ι311s cfficicncy coιι ld ιηakc cool iιιg fans obso l cιc. 

ΕΠίcίcιιι ~\vitchcd T11c i ιnprovcιncnt o f' ιl1c clcctric<.11 cflicicncy νcry good (+ +) U11know11 
ρο\νcr sιιpply uniι of tl1c ηιaίιι PSU ιιp ι ο R5% or 90% potcnιial Ι 0% ιο 20% clcctro11ic coιηpo 11cnts 

dccrcasc ίι1 f)O\\'Cr and boarιl dcsign, 
(cosι tr•dc-oΠ' J10Ssil1le) 

Lcad-lrcc PDP dcs i gιι Sιιbsιiι ιι ιί ο11 of Lcaιl ίη gl<.ι ss fr i ιs ctc. Good (+) U11known 
(Proprictary tcclιno l o~y) 

Πιναι<ας 5 - 3 Επιλογες βελτιωσης ι<αταναλωσης ενεργειας για PDP. 

5.5.5 Γενικές επιλογές βελτίωσης του οικολογικού σχεδιασμού για όλες τις 
τηλεοράσεις 

Οι βελτιώσεις του οικολογικού σχεδιασμού τηλεοπτικών δεκτών 
προέρχεται από την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας της παροχής 
ρεύματος, με στόχο τη χαμηλότερη ισχύς σε κατάσταση αναμονής, τη 
σμίκρυνση των ηλεκτρονικών πλακετών, των γενικών υλικών και τη μείωση 
βάρους, την αξιοποίηση των ευνοϊκών προς το περιβάλλον υλικών, καθώς και 
άλλα γενικό: μέτρα κατά την κατασκευή. 
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Κcφάλσιο 5 : Περιnτ6)σεις Προϊόντων 

Option Specification of improνement lmprovcment Cost fnctor Ι 
potential availubilit)' 

Higlι ΕfΓιcίcιιι ?SU Opιiιηizcd ρο\νcr supply 3rc11 itccιιιrc νcry good (+ +) Cosι incrcasc or ncuιra l 

(η R5% - 90%) (din1c11sio11) \Vitl1 spccific clccιroni c l)ossiblc υ ιili zatioιι of 
coιnponc111s clιoice aιιd hoard dcsign. ρropri e ιnry ιccl1nology 

Fc\νcr Voltagc Mu 1 ιiplc po,νcr convcrs io11 i11crcascs losscs. Α νcry goαi (+ +) Cost nculr.ιl or dow11 
coιιvcrsion s ι agcs rcduction of po,νcr conνcrsion stcps l1as a vcry (d ί Πicιιlι to aclιicνc) 

good potc111ial to rcdιιcc pO\\'CΓ coηsuιnption . 

Rcdιιccd po,νcr Utilization of lo\\' po\\•cr coιηpo11c111 s and νcry gooιl (+ +) Cost i11crcasc or ncuιrnl 
co11su ιnpιion of ιuncr iιnproνcd p O\\'Cr 11H111agcιηc111 . Non.volatilc (Possiblc uιίlization of 
~H\d DSJJ, 11011-νo laιi lc ιηcιηοry ί s ιna inly uscd alrcady. Sig11al a11d ρropricιary ιccl1nology ) 

mcιnory picιure ρrocess ing po\\•cr incrcascs \\1ith full 
HD. 

Pass i νc Sωηdby Rclaιcd ιο PSU design. Staιc of ιl1e an is Good (+) Cost i11crcasc or ncuιral 
rcducιi o11 ιιndcr l 'Vi' 5 1\V, lowcst standby down ιο 0.3\V is ΒΑΤ. 

Jn sωndb)' al l un ιιcccssnry co111ponc111s 
(funcιi oιιs) slιould bc disablcd (proces>or) 

Actiνc (nct\\'ork) Actiνe sιandby lbr do\νnloί)ding prograιns ι111d Good (+) Cosι incrc1ιsc or ncιιιral 
Sτandby rcduction in fonnaιio11 sl1oιιld be tίιηc Ι ίιnί ιcd . Tι111cr 

/DSP fu11cιio11 ί s cr i ι i ca l poiηt ofiιnproνcιne nt 

(usc οf tίιιιcr) 

A lιcnHιtiνc p0\\1CΓ c.g. solar po\νcred Marginal Cost i11crcusc 
supply for reιηotc 
conιrol 

Πίνακας 5 - 4 Επιλογές βελτίωσης κατανάλωσης ενέργειας για όλες τις τηλεοράσεις. 

5.5.6 Σενάρια Ενεργειακής Κατανάλωσης 

Όλα τα σενάρια απεικονίζουν την ανάπτυξη των HD-ready προϊόντων. 
Ωστόσο, από τεχνικής άποψης, είναι πιθανό ότι η κατανάλωm.1 ενέργειας των 

πλήρους HD προϊόντων της πρώτης γενιάς θα είναι σημαντικά υψηλότερη 
από το μέσο όρο των HD-ready προϊόντων. 

5.5.7 Σενάριο 1: «business as usual» με 4 ώρες σε κατάσταση λειτουργίας 

Τα στοιχεία δείχνουν μια δραματική αύξηm.1 στην κατανάλωση ενέργειας 

που αφορούν την τηλεόραση . Κατά το έτος αναφοράς 2005 ετήσια 

κατανάλωση ενέργειας ήταν 54 TWh. Ο αριθμός αυτός αυξάνει απότομα σε 
91 TWh το 2010 και 116 TWh το 2020. Οι κύριοι λόγοι για αυτή την κατάσταση 
είναι η αύξηση των αποθεμάτων και επιπτώσεις από το μεγαλύτερο μέγεθος 

των τηλεοράσεων. Η αύξηση του ποσοστού διείσδυσης από 1,5 τηλεοράσεις 
ανά νοικοκυριό το 2005 σε 2,0 τηλεοράσεις το 2010. 

Scenarlo 1: Buιlneιs as uιual (4h on-mode) 
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Εικόνα 5 - 20 Σενάριο 1: «bιιsiness as ιιsual » με 4 ώρες σε κατάστασι1 λειτουργίας. 
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Ι<εφι1 λα ιο 5 : Περιπτο)σεις Προϊόντων 

5.5.8 Σενάριο 2: «business as usual» με 3 ώρες σε κατάσταση λειτουργίας. 

Το σενάριο 2 με 3 ώρες σε κατάσταση λειτουργίας και 21 ώρες σε 

κατάσταση αναμονής ανά ημέρα. Σε αυτό το σενάριο του 11 business as usual 11 

δείχνει ακόμα μια σημαντική αύξηση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας 
με 71 TWh το 2010 και 88 TWh το 2010. Ωστόσο, το μέγεθος της αύξησης είναι 
χαμηλότερο σε σύγκριση με το σενάριο 1. 

Scenarlo 2: Buslnes& as usual (3h on-mode) 
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Εικόνα 5 - 21 Σενάριο 2: «bιιsiness as ιιsual» με 3 ώρες σε κατάσταση λειτουργίας. 

5.5.9 Σενάριο 3: «Ελάχιστες απαιτήσεις» 

Το σενάριο 3 περιγράφει μια κατάσταση «ελάχιστων απαιτήσεων». Η 
εφαρμογή της lης βαθμίδας ελάχιστων απαιτήσεων έχει σε αυτό το σενάριο 

έχει οριστεί για το έτος αναφοράς 2010. Μέχρι τότε υποτίθεται ότι το «business 
as usual» σενάριο δεν θα έχει περαιτέρω βελτίωση. Ελλείψει συγκεκριμένων 
δεδομένων για την 2η βαθμίδα ελάχιστων απαιτήσεων υποτίθεται επίσης κατά 

1 % ετιΊσια βελτίωση έως το 2020. 
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Εικόνα 5 - 22 Σενάριο 3: «Ελάχιστες απαιτήσης» με 1% ετήσια βελτίωση . 
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Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, μέχρι το 2020 η συνολική κατανάλωση 
ενέργειας του αποθέματος των τηλεοράσεων στην ΕΕ-25 θα αυξηθεί σε 103 
TWh ετησίως. Αυτό το ποσοστό είναι σημαντικά μικρότερο σε σύγκριση με το 
business as usual σενάριο 1, με κατανάλωση σε 116TWh ετησίως μέχρι το 2020. 
Είναι ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι ο μέσος όρος κατανάλωσης ενέργειας στο 

«business as usual 11 σενάριο σε μικρά και μεσαία τμήματα είναι ως επί το 

πλείστον συγκρίσιμα με τις ελάχιστες απαιτήσεις. 

5.5.10 Σενάριο 4: "Βέλτιστης Πρακτικής" με ενεργειακή κλάση Β. 

Το τρίτο σενάριο περιγράφει μια «βέλτιστη πρακτική» η κατάσταση κατά 

την οποία όλα τα προϊόντα έχουν επιτύχει βελτίωση κατά 40% το οποίο 
επισημαίνουν οι τιμές της κατανάλωσης ενέργειας της 11κατηγορίας Β 11 ετικέτα 

ενεργειακής απόδοσης. Οι επιπτώσεις για τα έτη αναφοράς 2005 και το 2010 
είναι και πάλι ίδια με το 11business as usual 11 σενάριο. Η υλοποίηση της 
11κατηγορίας Β 11 ετικέτα το 2010 δεν είναι βέβαια ιδιαίτερα ρεαλιστική. 

Scenarlo 3: Best Practlce (Β claιs energy efflclency label) 
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Εικόνα 5 - 23 Σενάριο 4: " Βέλτιστης Πρακτικής" . 

5.5.11 Ποσοστό διείσδυσης τηλεοράσεων μεγάλου μεγέθους οθόνης. 

Η υψηλή διείσδυση στην αγορά των μεγάλου μεγέθους τηλεοράσεων 

είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στη συνολικιi κατανάλωση 

ενέργειας που σχετίζεται με τις τηλεοράσεις. Η έκταση αυτής της διείσδυσης 

στην αγορά θα εξαρτηθεί από τις συνθιiκες για τις καταναλωτικές δαπάνες. 

Στα σενάρια έχει υποτεθεί ότι οι μεγάλες τηλεοράσεις (40 11έως 65'') θα 
έχουν ποσοστό διείσδυσης 13% μέχρι το 2010 και 26% έως το 2020, αντίστοιχα. 
Συνεπώς ότι θεωρείται ότι το απολύτως υψηλότερο ποσοστό διείσδυσης στο 

τμήμα αυτό να είναι οι 4011 έως 43 11 τηλεοράσεις οι οποίες με τη σειρά τους είναι 

οι μικρότερες τηλεοράσεις σε αυτό το τμήμα. 

Τρέχουσες τιμές πώλησης για την πρώτη γενιά των πλήρους HD είναι 
τρεις έως οκτώ φορές συγκριτικά με HD-ready προϊόντων. Κατά την εκτίμηση 
που έγινε, αυτός ο παράγοντας του κόστους έχει τη δυνατότητα να περιορίσει 

το βαθμό στον οποίο μεγάλου μεγέθους τηλεοράσεις θα διεισδύσουν στην 

ευρωπαϊκή αγορά. Λόγω της αναλογικά υψηλής ζήτησης στην ενέργεια που 
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σχετίζεται με τηλεοράσεις μεγάλου μεγέθους, χαμηλότερο ποσοστό διείσδυσης 

θα επηρεάσει θετικά τα σενάρια με τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης 

ενέργειας. 

5.6 Lot 6: Λειτουργία Αναμονής και Απώλειες Εκτός Λειτουργίας 

5.6.1 Ορισμός Προϊόντος 

Η βασική προσέγγιση της μελέτης του Lot 6 βασίζεται στη λειτουργία. Ο 
ορισμός βασίζεται σε μια διάκριση - ή καλύτερα στην κατανομή - ειδικών 

λειτουργιών στους αντίστοιχους τρόπους λειτουργίας, οι οποίες μπορούν να 

αποδοθούν σε μεμονωμένα προϊόντα και συχνά για ολόκληρες ομάδες 

προϊόντων. Οι επτά τρόποι λειτουργίας (αποσυνδεδεμένη, εκτός λειτουργίας 

χωρίς απώλειες, εκτός λειτουργίας με απώλειες, παθητική κατάσταση 

αναμονής, κατάσταση αναμονής σε δίκτυο, μετάβαση σε κατάσταση αναμονής 

και εκτός λειτουργίας, ενεργή λειτουργία) αντικατοπτρίζουν ότι σε κάποιο 

βαθμό οι υφιστάμενοι ορισμοί και η κατανομιi της υφιστάμενης ορολογίας και 

οι θεωρήσεις είναι αρκετά δυνατές. 

Προκειμένου να δοθεί μια δομή πλαισίου στις εκτιμήσεις των 

περιπτώσεων των προϊόντων και τον ορισμό των βασικών περιπτώσεων έχει 

επίσης εισαχθεί η έννοια Σύμπλεγμα Χρήσης Προϊόντων (Product-Use
Clusters (PUC). Τα PUCs με λίγα λόγια είναι: 

- PUC Ο: Πάντα ενεργά (Always Οη) προϊόντα 
- PUC 1: Ενεργά/ Ανεργά προϊόντα 
- PUC 2: Ενεργά/Σε αναμονιi προϊόντα 
- PUC 3: Εργασία με βάση την εργασία 

5.6.2 Βασική Περίπτωση 

Για τις κατάστασεις αναμονής και των εκτός λειτουργίας με απώλειες, η 

συνήθης μέθοδος MEEuP καθορίζει ελάχιστα τον μέσο όρο των προϊόντων της 
ΕΕ και δεν εφαρμόζεται άμεσα για βασικές περιπτώσεις, διότι η κατάσταση 

λειτουργίας και της <ψη λειτουργίας'' της εκτός λειτουργίας δεν είναι οι ίδιοι 

σε όλα τα προϊόντα, αλλά κοινά χαρακτηριστικά πολλών διαφορετικών 

προϊόντων. Ως εκ τούτου, η μεθοδολογία αυτή προσαρμόζεται για τους 

υπολογισμούς του Lot 6. 
Ο στόχος της Διαδικασίας 5 της μελέτης ήταν να μελετήσει τρεις βασικές 

περιπτώσεις: 

- Βασική Περίπτωση 1: Θέματα εκτός λειτουργίας (Off-mode) 
- Βασική Περίπτωση 2: Σύμπλεγμα Λειτουργίας αναμονιiς 
- Βασική Περίπτωση 3: Αυτοματοποιημένη Μετάβαση 
Η ανάλυση και οι συζητήσεις για τις περιπτώσεις αυτές στο Lot 6 

βασίζονται σε παραδείγματα 15 περιπτώσεων προϊόντων, δομημένα σύμφωνα 
με τα τρία Συμπλέγματα Χρήσης Προϊόντων (PUCs) που ορίζονται στη μελέτη. 
Ωστόσο, λάμβάνεται υπόψη ότι τα τρία PUCs δεν είναι ίδια με τις τρεις 
βασικές περιπτώσεις. Είναι σημαντικό ότι μία περίπτωση προϊόντος μπορεί να 
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παρουσιάζει ενδιαφέρον για περισσότερες από μία βασικές περίπτωσεις σε 

αυτό το Lot, και ότι η κατανάλωση ισχύος που προκύπτει από την 

Αυτοματοποιημένη Μετάβαση, έχει το ίδιο αντικείμενο με τη βασικ~i 

περίπτωση 2, το οποίο καλύπτει την κατάσταση λειτουργίας αναμονι;ς. 
Οι απώλειες αναμονής και εκτός λειτουργίας στο απόθεμα των ΕΕ-25 των 

15 περιπτώσεων προϊόντων ανέρχεται περίπου σε 51 TWl1 ετησίως, που 

αντιστοιχεί σε καταναλωτικές δαπάνες των 6,88 δισεκατομμυρίων ευρώ για 
την ηλεκτρική ενέργεια ανά έτος. Η συμβολιi των περιπτώσεων των 

προϊόντων, ομαδοποιείται ανάλογα με κύριες κατηγορίες, για το Lot 6 
συνολικά παρουσιάζεται παρακάτω. 
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Εικόνα 5 - 24 Συμβολή των περιπτώσεων προϊόντων για το Lot 6 στην ΕΕ-25 στην συνολική 
κατανάλωση ενέργειας (απόθεμα 2005). 

Η βασική περίπτωση 1 (που καλύπτει την κατάσταση εκτός λειτουργίας) 
αποτελεί το 22 % του συνόλου ή 11 TWh και 1522 εκατ. ευρώ . Η βασική 

περίπτωση 2 (που καλύπτει την κατάσταση αναμονής), αποτελεί το υπόλοιπο 
78% ή 39 TWh και 5359 εκατομμύρια ευρώ. 

Η βασική περίπτωση 3 δεν είναι πρόσθετη προς τις άλλες δύο, αλλά στα 
πλαίσια της αξιολόγησης αποθεμάτων του 2005 είναι μάλλον ένα υποσύνολο 
της βασικής περίπτωσης 2. Η βασική περίπτωση 3 καλύπτει τα PUC 3 προϊόντα 
με αυτόματη μετάβαση, τα οποία συμβάλλουν στην βασική περίπτωση 2 κατά 
57% ή 23 TWh και 3060 εκατομμύρια ευρώ . 

5.6.3 Δυναμικό Βελτίωσης 

Η βιομηχανία προϊόντων που χρησιμοποιούν ενέργεια συνεχώς κινείται 

προς τα εμπρός, στη βελτίωση των υφιστάμενων τεχνολογιών και την 

εισαγωγή προϊόντων με νέες λειτουργίες στο χρήστη. Για ορισμένα προϊόντα, 

οι τρέχουσες τάσεις, όπως η φορητότητα, καθώς και την κατάσταση 

αναμονής/ εκτός λειτουργίας και οι πρωτοβουλίες της ενεργειακής απόδοσης 
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και της νομοθεσίας (π.χ . στην Καλιφόρνια και στην Αυστραλία) έχουν 

οδηγήσει την κατανάλωση της κατάστασης αναμονής/ εκτός λειτουργίας 

κάτω. Για τα προϊόντα αυτά: (π.χ. Εξωτερικά: Τροφοδοτικά: Ισχύος για κινητά: 

τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές) με περαιτέρω τεχνικές δυνατότητες 

βελτίωσης όσον αφορά: την κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής και εκτός 

λειτουργίας κατάσταση με απώλειες μπορεί να περιοριστεί σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Συνήθως, η συμπεριφορά: των χρηστών εξακολουθεί να 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της συνολικής κατανάλωσης 

σε αυτές τις καταστάσεις. 

Συχνά:, η εξέλιξη των προϊόντων στοχεύει στη βελτίωση πολλών 

παραμέτρων ταυτόχρονα και οι βελτιώσεις στην κατάσταση αναμονής/ εκτός 

λειτουργίας πρέπει να εφαρμοστούν κατά: τη διάρκεια ενός 

προγραμματισμένου ανασχεδιασμού του προϊόντος. Ακόμη και αν τα 

ενεργειακά: ζητήματα αποτελούν (σε εξαιρετικές περιπτώσεις) το επίκεντρο της 

διαδικασίας επανασχεδιασμού, η προσοχή μπορεί να είναι σχετική με την 

απόδοση στην ενεργό κατάσταση ή η συνολική κατανάλωση ενέργειας και όχι 

στην κατάσταση αναμονής/ εκτός λειτουργίας. 

Συχνά: μία αλλαγή μπορεί να παρατηρηθεί, ιδιαίτερα μεταξύ της ενεργού 

λειτουργίας και αναμονής στην κατανάλωσης ενέργειας: αν μια συσκευή 

γυρίζει πιο γρήγορα σε κατάσταση αναμονής, για παρά:δει γμα, ο χρόνος και η 

κατανάλωση στην ενεργό λειτουργία είναι μειωμένη, αλλά: η εν αναμονή 

κατανάλωση είναι πιθανό να αυξηθεί. Όσον αφορά: τη συνολική κατανάλωση, 

η αλλαγή είναι πιθανό να είναι ευεργετική, αλλά: από στην στενότερη άποψη 

του Lot 6, μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να θεωρηθεί αρνητική. Επιπλέον, 
μπορεί να υπάρχει εναλλαγή μεταξύ πολύ χαμηλής κατανάλωσης σε 

κατάσταση αναμονής και απωλειών εκτός λειτουργίας, η βελτιστοποίηση της 

μίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την άλλη. Κατά: συνέπεια, μπορεί να είναι 

δύσκολο να συγκριθεί η ενεργειακή απόδοση των δύο με βάση μόνο τα 

στοιχεία σε Watt. Μια προσέγγιση του κύκλου ζωιΊς για όλες τις φάσεις μπορεί 
να χρειαστεί, καθώς και η μεταβλητότητα της συμπεριφοράς των χρηστών 

μπορεί να χρειαστεί να ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό της βέλτιστης 

προσέγγισης. 
Ακριβείς μεταβολές του κόστους για τη βελτίωση κατανάλωσης ισχύος σε 

κατάσταση αναμονής/ εκτός λειτουργίας δεν μπορούν να προσδιοριστούν για 

τους πολύπλοκους επανασχεδιασμούς του προϊόντος, και ούτε μπορεί η 

επιρροή αυτών των αλλαγών του κόστους της τιμής του προϊόντος να 

ποσοτικοποιηθεi.. Ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι οι δαπάνες που 

θα μπορούσαν να διατεθούν για τη βελτίωση της κατάσταση αναμονιΊς/ εκτός 

λειτουργίας μπορεί να είναι μάλλον μικρή, αν δεν είναι θετικιΊ. 

5.6.4 Σενάρια 

Το σενάριο χωρίς κανένα μέτρο εφαρμογής θα αναπτυχθεί σε τρία μέρη, 

τα οποία μπορεί να ερμηνευθούν ως «χειρότερη περίπτωση», «καλύτερη 

περίπτωση» και η πιο λογική περίπτωση με τίτλο «business as usual 11, ιΊ 11Βau» . 

Ως μια απλούστευση, συμβατή με τη μέθοδο MEEuP, η ημερομηνία έναρξης 
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της εφαρμογής του μέτρου θεωρείται το 2010. Ρεαλιστικά, όλο και περισσότερα 
προϊόντα που συμμορφώνονται με τους νέους στόχους θα εμφανιστούν στην 

αγορά πριν από αυτή, δεδομένου ότι πολλά τα προϊόντα δεν μπορούν να 

μετατραπούν κατά την ίδια ημερομηνία. 
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Εικόνα 5 - 25 Τρία σενάρια βελτίωσης με βάσ11 LLCC: SC4-1 Πολύπλοκο σενάριο με τα αργ1j 
αντικατάσταση στην αγοράς. SC-4 Ίδια κατάσταση ειδικές βελτιώσεις σε απλουστευμένη 

αντικατάστασι1 πάνω από 8 χρόνια, SC4-3 σενάριο απλοποιημένα μέσος όρος βελτίωσης για όλες τις 
λειτουργίες που τοποθετούνται στο SC4-2. 

Οι τρέχουσες υποθέσεις όπως προαναφέρθηκαν είναι ότι η υΊρηση ξεκινά 

το 2010, ως εκ τούτου το 2011 το απόθεμα είναι το πρώτο που δείχνει τις 
αλλαγές (για SC4-1 έως SC4-3). 

SC4-1 είναι βασισμένο πάνω σε μια αργή μετάβαση της αγοράς σε 3 
ομάδες, που διαφοροποιούνται κατά το χρονικό διάστημα ζωής του 

προϊόντος. Επιπλέον, κάποια κατανομή του χρόνου ζωής των προϊόντων έχει 

μοντελοποιηθεί, έτσι ώστε πολλά από τα προϊόντα εντός ενός έτους δεν 

αποχωρήσουν από την αγορά την ίδια στιγμή (3 έτη [ + / -1 ], 8 έτη [ + / -2], 10 έτη 
[ + /-3]). 

SC4-1 είναι βασισμένο στο Bau σενάριο με επιπλέον εφαρμογή των 
δυνατοτήτων μείωσης ανά στάδιο (εκτός λειτουργίας -83%, παθητιι<ΙΊ 

κατάσταση αναμονής -81 %, κατάσταση αναμονής δικτύου -81 %). Αυτές οι 
μειώσεις χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις τιμές του 2005, συνεπώς, στη εκτός 
λειτουργίας κατάσταση των συμμορφούμενων προϊόντων που εισέρχονται 

στην αγορά μετά το 2010, θεωρείται ότι είναι 17% του μέσου όρου του 2005, 
και ούτω καθεξής. 

Μετά την πλ~1ρη αντικατάσταση των αποθεμάτων, η νέα τάση θα 

ακολουθήσει στην πραγματικότητα την τάση αύξησης των αποθεμάτων, το 

οποίο μοιάζει με το SC1 αλλά σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο (δεν είναι ορατό 
στο γράφημα, καθώς αυτό θα αρχίσει το 2023). 

SC4-2 βασίζεται σε 8 χρόνια μέσο χρόνο χρήσης, όπου η αντικατάσταση 
των αποθεμάτων είναι μια απλ~Ί γραμμική παρεμβολή. Όλα τα προϊόντα είναι 

απλουστευμένα σε ένα μέσο όρο για το Lot 6. Οι στόχοι περιορισμού του εν 
λόγω μέσου όρου των νέων προϊόντων ανά στάδιο λαμβάνονται, όπως 

λαμβάνονται για SC4-l. 
Η διαφορά με το SC4-1 δείχνει το αποτέλεσμα της γραμμικής έναντι 

αργι1ς εξόδου από την αγορά. Στο γραμμικό μοντέλο της αντικατάστασης 
αποθεμάτων τελειώνει πολύ νωρίς και πολύ απότομα, γεγονός που οδηγεί σε 
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υπερεκτίμηση των αποταμιεύσεων (ειδικά χρόνια 2017-2019). Ωστόσο, το 2020 
τα σενάρια έρχονται πολύ κοντά και πάλι. Μόνο 61 εκατ. προϊόντα του 

αποθέματος 2010 δεν έχουν ακόμη αντικατασταθεί το 2020, που εξακολουθεί 
να είναι λίγο χαμηλά, αλλά καλύτερα από την αντικατάσταση του πλήρους 

αποθέματος εντός 8 ετών. Παρόλο που ορισμένα προϊόντα, στην 

πραγματικότητα, αντέχουν για 15 χρόνια κατά μέσο όρο. 
Όσο η σταδιακή κατάργηση των τελευταίων παλαιών (προ-2010) 

αποθεμάτων δεν είναι ορατή, η γραμμική SC4 σενάριο-2 χρησιμεύει για να 
δείξει τις ασυμπτωτικές τάσεις των πιο ρεαλιστικών SC4-1 αρκετά καλά. 

Το SC4-3 είναι ένα φορμαρισμένο σενάριο, για το οποίο όλες οι 

λειτουργίες των προϊόντων έχουν πρόσθετα ένα μέσο όρο. Ο ίδιος μέσος 

χρόνος χρήσης των 8 χρόνων και το ίδιο γραμμικό μοντέλο αποθέματος 

χρησιμοποιείται. Το σενάριο έχει ήδη τοποθετηθεί στις μειώσεις του SC4-2, με 
αποτέλεσμα ενός μέσου όρου συνεχούς κατανάλωσης ισχύος 0,33 W (σε 

κατάσταση αναμον1Ίς και απώλειες εκτός λειτουργίας από κοινού). Το 2005 με 
την αρχική κατάσταση για την ίδια υπολογιζόμενη τιμιΊ τουλάχιστον 2,09 W, ή 
κατά μέσο όρο 82% μείωση του συνολικού είναι εφικτή μετά την πλήρη 

αντικατάσταση στην αγορά. Ο μέσος όρος των 0,33 W για το «νέο» τμήμα 
αποθέματος δεν θα μειωθεί περαιτέρω, ο υπολογισμός αυτός μεταξύ 2010 και 
2020. Και πάλι, το 2018-2020 δείχνει μεγαλύτερη αύξηση (μετά την αύξηση του 
αποθέματος χωρίς να λάβει περαιτέρω μειώσεις) σε σχέση με το BAU σενάριο. 

5.7 Lot 7: Φορτιστές Μπαταριών και Εξωτερικά Τροφοδοτικά 
Ισχύος 

5.7.1 Ορισμός των προϊόντων 

5.7.2 Εξωτερικά Τροφοδοτικά Ισχύος (EPS) 

Για τους σκοπούς της μελέτης αυτής, ισχύει ο παρακάτω ορισμός του 

Εξωτερικού Τροφοδοτικού Ισχύος (EPS): 
Ένα ενιαίο εξωτερικό τροφοδοτικό AC-DC/ AC-AC τάσης που: 
• Είναι σχεδιασμένο για τη μετατροπή εισερχόμενης εναλλασσόμενης 

τάσης ρεύματος σε χαμηλότερη τάση εξόδου συνεχούς ρεύματος/ σε 

χαμηλότερη τάση εξόδου εναλλασσομένου ρεύματος. 
• είναι σε θέση να μετατρέψει μία μόνο DC/ AC τάση εξόδου κάθε φορά 
• πωλείται με, ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί με ένα ξεχωριστό προϊόν 

κατά την τελική χρήση που αποτελεί το πρωτεύον φορτίο. 
• περιέχεται σε ένα ξεχωριστό πακέτο από το προϊόν κατά την τελικιΊ 

χρήση. 
• είναι συνδεδεμένο με το προϊόν κατά την τελική χριΊση μέσω 

αφαιρούμενης αρσενικής/θηλυκής ηλεκτρικής επαφιΊς, καλωδίου, σύρματος ή 

άλλης καλωδίωσης. 

• δεν έχει μπαταρίες ή πακέτα μπαταριών που φυσικά συνδέονται άμεσα 
(συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι δυνατό να αφαιρεθούν) στη 

μονάδα παροχής ρεύματος. 
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• δεν έχει χημική μπαταρία ή κάποιο είδος διακόπτη επιλογ11ς και μια 
φωτεινή ένδειξη ll την κατάσταση του μετρητή φόρτισης (π.χ., ένα προϊόν με 
ένα είδος διακόπτη επιλογής και ενός μετρητή κατάστασης φόρτισης εξαιρείται 

από την παρούσα προδιαγραφή, ένα προϊόν με μόνο μια φωτειVΙΊ ένδειξη 
εξακολουθεί να καλύπτεται από την παρούσα προδιαγραφή). 

Και 

• έχει ονομαστική ισχύ εξόδου μικρότερη ή ίση των 250 Watt. 

5.7.3 Φορτιστές Μπαταριών (BC) 

Ένας φορτιστής μπαταρi.ας μπορεί να οριστεί ως συσκε011 που 

προορίζεται για την επαναφόρτιση σε μιας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. Ο 

φορτιστής μπαταρίας θα συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο στην είσοδο ισχύος 

και η σύνδεση με την μπαταρία στην έξοδο. Ο φορτιστής μπορεί να 

αποτελείται από πολλά: εξαρτήματα, σε περισσότερα από ένα περίβλημα, και 

μπορεί όλα ή εν μέρει, να περιέχονται στο προϊόν κατά: την τελική χρήση. 

5.7.4 Διαφορά μεταξύ Φορτιστών Μπαταριών και Εξωτερικών 

Τροφοδοτικών Ισχύος 

Στη βιομηχανία, δεν υπάρχει συναίνεση ούτε ακριβ1Ίς διαφοροποίηση 

μεταξύ Φορτιστών Μπαταριών και Εξωτερικών Τροφοδοτικών Ισχύος. 

Τεχνολογικό:, συνθέτουν μια «ενιαία» οικογένεια προϊόντων. Η πιο 

σαφής διάκριση μεταξύ των δύο φαίνεται να είναι το χαρακτηριστικό 

σχεδιασμού του προϊόντος: 

• Τα Εξωτερικό Τροφοδοτικό Ισχύος είναι συνδεδεμένο με το προϊόν 
κατά: την τελική χρήση μέσω κάποιας μορφ11ς καλωδίωσης και δεν έχει 

μπαταρίες που συνδέονται άμεσα σε αυτό:. 
• Ο Φορτιστής μπαταρίας συνδέεται άμεσα με την μπαταρία στην έξοδο. 

5.7.5 Βασικές Περιπτώσεις 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία MEEUP, στο πεδίο εφαρμογής μιας 

προκαταρκτικής μελέτης πρέπει να καλύπτονται από μία ή δύο βασικές 

περιπτώσεις. Ωστόσο, στα EPS και τους BC υπάρχουν ποικίλα χαρακτηριστικό: 
τα οποία προέρχονται από το γεγονός ότι πληρούν διαφορετικές απαιηΊσεις 

ισχύος για μια ευρεία ποικιλία τελικών εφαρμογών. Ως εκ τούτου, μεγαλύτερο 

αριθμό βασικών περιπτώσεων θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το υπάρχον 

τμήμα της αγοράς με σφαιρικό τρόπο . 
Συνολικό: 21 εξωτερικό: τροφοδοτικό: και φορτιστές μπαταριών, που 

καλύπτουν τα πιο σημαντικό: πεδία εφαρμογής, προσδιόρισαν τα βασικό: 

δεδομένα. Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του κόστους 

κύκλου ζωής (LCC) ως εκ τούτου, βασίζονται στις ακόλουθες βασικές 

περιπτώσεις: 

• Εύρος χαμηλής ισχύς (<lOW) 
• Χρήση (κυρίαρχο τμήμα της αγοράς): κινητό τηλέφωνο 
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•Παραδείγματα εφαρμογής σε άλλα τμήματα της αγοράς: 

- ψηφιαΚll φωτογραφιl<l) μηχανι)ι 
- ξυριστιl<l) μηχανή (ως εκπρόσωπος για συσκευές προσωπικής 

φροντίδας), 

- ασύρματο τηλέφωνο (είναι ένα παράδειγμα και για ένα τμήμα της 

αγοράς, όπου τα τροφοδοτικά AC-AC κυριαρχούν) 
• Εφαρμογή: αποκωδικοποιηηΊς (ως εκπρόσωπος 

διαδικτυαl<l) υποδομι1 γραφείου και ηλεκτρονικών 

κατανάλωσης) 

• Φορτιστής μπαταρίας (για μπαταρίες ΑΑ / ΑΑΑ) 
- Εύρος ισχύς (10 - 49 W) 
- Εφαρμογή: ηλεκτρικά εργαλεία 
• Εφαρμογή : εκτυπωτής inkjet 
- Εύρος ισχύς (> 49 W) 

για το σπίτι / 
ειδών ευρείας 

- Μετασχηματιστής για φωτισμό αλογόνου, μαγνητικός ή ηλεκτρονικός 
• Εφαρμογή: φορητός υπολογιστιΊς 
- χωρίς διόρθωση συντελεστή ισχύος ( <75 W εισόδου) 
- με διόρθωση συντελεστή ισχύος (> 75 W εισόδου) 

5.7.6 Κατανάλωση Ενέργειας 

Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του αποθέματος το 2005, οι 
μαγνητικοί μετασχηματιστές για φωτισμό αλογόνου, κινητά τηλέφωνα και 

φορητοί υπολογιστές έχουν την σημαντικότερη συμβολή στη συνολιl<l) 

κατανάλωση ενέργειας (Εικόνα 5-26). Όσον αφορά τις υποομάδες προϊόντων, 
τα τροφοδοτικό: χαμηλής ισχύος αποτελούν περίπου το ένα τρίτο του συνόλου . 

Σε γενικές γραμμές, οι φορτιστές μπαταρίας (στάνταρ φορτιστές και φορτιστές 

ασύρματο ηλεκτρικού εργαλείου) συνεισφέρουν μόνο ένα μικρό ποσοστό. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μια μεγάλη συμβολή δεν σημαίνει 

αναγκαστικό: ότι ένα προϊόν (ομάδα) καταναλώνει πολλή ενέργεια ανά 

μονάδα ή ότι έχει χαμηλ11 ενεργειαl<l) απόδοση, και αντιστρόφως. Για 

παράδειγμα, τα τροφοδοτικά κινητού τηλέφωνου εμφανίζονται λόγω των 

μεγάλων αποθεμάτων τους και όχι λόγω καl<l)ς απόδοσης ή της υψηλι1ς 

κατανάλωσης ενέργειας ανά μονάδα. 

6% 
Laptop (-PFC) 

17% 

Mobile phone 
15% 

9% 

Digital camera 
2% 

Set-top box 1 
modem 

7% 

appliance 

2% 

Εικόνα 5 - 26 Η συνολική κατανάλωση ενέργειας (GER σε J>J) του Lot 7 αποθέματος (2005) ανά 
βασικιi περίπτωση . 
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5.7.7 Δυναμικό βελτίωσης 

Ο κλάδος της βιομηχανίας τροφοδοτικών ισχύος προχωρεί με γοργούς 

ρυθμούς, βελτιώνοντας τις σημερινές τεχνολογίες και εισάγοντας νέες 

προσεγγίσεις. Οι απαιτιΊσεις καθορίζονται από την φορητότητα έχουν 

οδηγ1Ίσει τα τροφοδοτικά και τους φορτιστές σε μικρότερα μεγέθη, ζητώντας 

αποδοτικότερες τεχνολογίες τροφοδοτικών. Ένας άλλος σημαντικός 

παράγοντας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα αυτό είναι τα 

ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και η νομοθεσία που πρόσφατα 

υιοθετήθηκε επίσης για τα τροφοδοτικά, π.χ. στην Καλιφόρνια και την 

Αυστραλία. Επιπλέον, καινοτόμες προσεγγίσεις και διαδικασίες παραγωγ~1ς 

τους επιτρέπει την παραγωγή νέων συστατικών και προϊόντων με οικονομικά 

αποδοτικότερο τρόπο. Οι εξελίξεις αυτές συμβαίνουν τόσο σε επίπεδο 

εξαρτημάτων, όσο και προϊόντος τα οποίο δεν συνδέονται πάντα. 

Οι κύριες εξελίξεις στοχεύουν στην αύξηση της ενεργειακ~Ίς απόδοσης, 

στη χαμηλή χωρίς φορτίο κατανάλωση και στη μείωση του μεγέθους. Ωστόσο, 

μερικές φορές μια εναλλαγή έχει παρατηρηθεί μεταξύ της ενεργειακ1Ίς 

απόδοσης και της κατανάλωσης σε αναμονή, δεδομένου ότι ορισμένα 

καινοτόμα εξωτερικά τροφοδοτικά ισχύος έχουν σχεδιαστεί για πολύ χαμηλές 

απώλειες αναμονής/ εκτός λειτουργίας δεν έχουν ως στόχο πολύ υψηλά 

επίπεδα απόδοσης, και αντίστροφα. Πολλά από τα state-of-the-ai-t προϊόντα 
και εξαρτήματα τους βασίζονται σε πατενταρισμένες τεχνολογίες. Ωστόσο, 

συχνά βασίζονται σε κοινές προσεγγίσεις βελτίωσης, όπως: 

• μετατροπ11 ενέργειας με Switch-Mode 
• Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (IC) 
• Αποτελεσματικότερα τρανζίστορ (π.χ. MOSFET) 
• Μεταγωγής Resonance 
• Συγχρονισμένη διόρθωσης ισχύος 
• Flyback και half-bridge τοπολογίες για εφαρμογές εξόδου υψηλής 

ισχύος. 

Περαιτέρω καινοτομίες αναμένονται, αν και πληροφορίες σχετικά με τα 

μακροπρόθεσμα σχέδια των κατασκευαστών τροφοδοτικών και φορτιστών 

μπαταρίας, είναι ανεπαρκή. Σε βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, 

τα τροφοδοτικά ηλιακής ενέργειας και φορτιστές είναι πιθανό να 

αντικαταστήσουν ένα μέρος τουλάχιστον των αποθεμάτων εξωτερικών 

τροφοδοτικών ισχύος και φορτιστών μπαταρίας. 

5.7.8 Σενάρια 

Τα παρακάτω τρία σενάρια έχουν αναλυθεί και συγκριθεί. Για κάθε 

σενάριο, η ενσωμάτωση των συγκεντρωτικών επιπτώσεων (περιβάλλοντος, 

ενέργειας, και κόστους) υπολογίζεται για το 2005 και προβλέπεται για το 2010, 
2015 και 2020. 

- Σενάριο 1: Business as Usual 
Αυτό το σενάριο δείχνει την κατανάλωσης ενέργειας και το κόστος 

κύκλου ζωής (LCC) των αποθεμάτων με βάση τη μέση απόδοση τους σήμερα 

Κυριάκος Ευσταθίου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ για την Οικολογική Σχεδίαση των ΠκΕ 

Σελ. 78 



ΚαριΊλαιο 5 : Περιnτ~)σεις Προϊόντων 

και χρησιμοποιώντας ένα απόθεμα μεταβλητού μεγέθους. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι αυτό δεν είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο, αλλά μάλλον μια 

περίπτωση του χειρότερου σεναρίου . 

- Σενάριο 2: Σταδιακές ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων (που αντιστοιχεί 
σε LLCC με βάση τις τρέχουσες τεχνολογίες). 

Αυτό είναι ένα ρεαλιστικό βραχυπρόθεσμο (2010) σενάριο πολιτικής. 

Αυτό το σενάριο υποθέτει ότι η επιλογή του ελάχιστου κόστους κύκλου ζωής 

(LLCC) θα είναι υποχρεωτική από το 2010, ήτοι 100% των πωλήσεων το εν 
λόγω έτος και πέρα, θα επιτύχει LLCC επιδόσεις . Μέχρι το 2010, οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το κόστος κύκλου ζωής γίνονται με βάση τη 

μέση απόδοση του σήμερα και το μέγεθος του αποθέματος. 
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Εικόνα 5 - 27 Σύνολο κατανάλωσης ενέργε ιας με βάση τα σενάρια και συνολικές δαπάνι:ς των 
καταναλωτών . 

- Σενάριο 3: Αυξημένη διείσδυση στην αγορά των προϊόντων με τις 
βέλτιστες επιδόσεις (όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση). 

Αυτό είναι ένα μακροπρόθεσμο σενάριο (2020) μέγιστου θεωρητικά 

δυναμικού βελτίωσης. Για αυτό το σενάριο, υποθέτουμε ότι το μερίδιο αγοράς 
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των προϊόντων που χρησιμοποιούν ΒΔΤ θα είναι 30% το 2010 και 70 % από 
αυτά θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν LLCC επιλογή. Το 2015 η αναλογία 
αυτή θα είναι 50-50, ενώ το 2020 όλες οι πωλήσεις και τα αποθέματα 

θεωρούνται ως βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία (ΒΔΤ), καθώς οι επιλογές που 

προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη είναι τεχνικώς και οικονομικώς 

εφικτές. 

Η μείωση των επιπτώσεων (π.χ., η συνολική κατανάλωση ενέργειας) των 

βελτιωμένων προϊόντων είναι σαφώς ορατή, όταν περνάμε από το σενάριο 

BAU στα LLCC και ΒΑΤ σενάρια. Οι συνολικές δαπάνες των καταναλωτών, 
ωστόσο θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή. Για το σενάριο 3, υποθέτοντας 
ισχυρή διείσδυση στην αγορά των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, οι 

συνολικές δαπάνες των καταναλωτών φαίνονται να αυξάνονται. Αυτό 

οφείλεται στην υψηλότερη τιμή των ΒΔΤ προϊόντων (με βάση τις τρέχουσες 

τιμές), η οποία δεν αντισταθμίζεται από τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής 

ενέργειας. Ωστόσο, στην πραγματικότητα οι τιμές των βέλτιστων διαθέσιμων 

τεχνολογικά προϊόντων αναμένεται να μειωθεί στο μέλλον, καθώς θα είναι τα 

κύρια προϊόντα ρεύματος. Ως εκ τούτου, το σενάριο 3 είναι πιθανό να 
υπερεκτιμά τη διάρκεια των δυσμενών επιπτώσεων στο σύνολο των δαπανών 

των καταναλωτών. 

5.8 Lot 8: Φωτισμός Γραφείων 

Σκοπός αυτής της προπαρασκευαστικής μελέτης είναι να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με το εάν και ποιες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 

θα μπορούσαν να καθοριστούν για τα προϊόντα φωτισμού γραφείων, 

προκειμένου να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. 

Ο εξοπλισμός φωτισμού είναι χωρίς αμφιβολία ένα σημαντικό προϊον 

κατανάλωσης ενέργειας που έχει εγκατασταθεί σε κτίρια γραφείων του 

τριτογενή και στο βιομηχανικό τομέα για πολλές δεκαετίες. Είναι κοινή 

πρακτική να εγκαθίσταται φωτισμός σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτιΊσεις που 

καθορίζονται στους εσωτερικούς χώρους εργασίας σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές ιΊ κατευθυντήριες γραμμές (π.χ. ΕΝ 12464 - 1 (2002)). Η μελέτη 
αυτή έχει εστιάσει σημαντικά σε σταθερά προϊόντα φωτισμού που είναι 

εγκατεστημένα σε γραφεία. Οι απαιτήσεις φωτισμού για αυτόν τον τομέα 

περιλαμβάνονται στο πρότυπο ΕΝ 12464-1 (2002) που ονομάζεται «Φωτισμός 
θέσεων εργασίας-Μέρος 1: Εσωτερικοί χώροι εργασίας» και η τυπικά 

απαιτούμενη ένταση φωτισμού για το χώρο εργασίας είναι 500 lux. Αυτό το 
πρότυπο ΕΝ 12464-1 (2002) περιλαμβάνει επίσης και άλλες απαιτήσεις άνεσης 
για λαμπρότητα και χρωματική απόδοση. Ο σταθερός εξοπλισμός φωτισμού 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών για να εκπληρώσει αυτές τις 

απαιτήσεις σχεδόν χωρίς εξαίρεση στηρίζεται στην τεχνολογία των λαμπτήρων 

φθορισμού. Αναμένεται ότι η τεχνολογία αυτή θα είναι η βασική περίπτωση 

για άλλη μια δεκαετία. Η τεχνολογία λυχνίας φθορισμού, και η σχετικιΊ 

τεχνολογία στραγγαλιστικών πηνίων για τα φωτιστικά αυτά, είχε σημαντική 

βελτίωση επιδόσεων τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Ένα ευρύ φάσμα αυτών των 

προϊόντων είναι εγκατεστημένα σε κτίρια και έχουν διατεθεί στην αγορά 
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σήμερα, γι' αυτό ως εκ τούτου συνιστάται μέτρα εφαρμογ1iς. Για παράδειγμα, 

η παλιά αλοφωσφορικ~i (halo phosphate) τεχνολογία λυχνίας δεν τηρεί τη 
χρωματιτη απόδοση των απαιτήσεων του προτύπου ΕΝ 12464-1 (2002) και έχει 
κακ~i απόδοση του λαμπτήρα. Παρ 'όλα αυτά οι πωλήσεις αλοφωσφορικών 

λαμπτήρων εξακολουθούν να είναι σημαντικές, πιθανώς είτε ως λάμπα 

αντικατάστασης ή σε εφαρμογές όπου δεν υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές 

φωτισμού να επιβληθούν. 

Οι λαμπτήρες φθορισμού και τα στραγγαλιστικά πηνία μπορούν να 

αγοραστούν χωριστά. Φωτιστικά για λαμπηiρες φθορισμού πωλούνται 

συμπεριλαμβανομένου ενός μπάλαστ, με ή χωρίς λάμπα. 

Σημειωτέον ότι οι συνδεδεμένες με την οδηγία 2000/55/ΕΚ απαιτήσεις 

ενεργειατης απόδοσης για τα στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για 

τους λαμπτήρες φθορισμού είναι ήδη σε ισχύ και θα επανεξεταστούν σε αυτή 

τη μελέτη. Επίσης η εκτίμηση της συνολικ~iς κατανάλωσης ενέργειας φωτισμού 

στα κτίρια γραφείων αποτελεί μέρος της οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η οδηγία 2002/95/ΕΚ σχετικά με 
περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS) περιλαμβάνει εξαιρέσεις από την 

περιεκτικότητα σε υδράργυρο για λαμπτήρες φθορισμού . Συστάσεις έχουν 

δοθεί για την αναθεώρηση της συγκεκριμένης οδηγίας. 

Πανομοιότυπες τεχνολογίες φωτισμού χρησιμοποιούνται και σε άλλες 

επαγγελματικές εφαρμογές φωτισμού σε εσωτερικούς χώρους. Η μελέτη 

οικολογικού σχεδιασμού γίνεται για τις πιο τυπικές εφαρμογές περιβάλλοντος 

γραφείου και επιτρέπει να εκτελούν μια σαφή λειτουργική ανάλυση σύμφωνα 

με τη μεθοδολογία MEEUP. Η συνολικ~i περιβαλλοντιτη επίπτωση στην ΕΕ-25 
πρέπει συνεπώς να αξιολογηθεί για εφαρμογή στην περιοχή των γραφείων σε 

πρώτη φάση. Αλλά και με βάση το συνολικό αριθμό πωλήσεων ένας 

συντελεστής μόχλευσης μπορεί να εκτιμηθεί για την προέκταση σε άλλες 

εφαρμογές πανομοιότυπων προϊόντων. Αυτός ο παράγοντας μόχλευσης για 

μη εφαρμογές χώρων γραφείων στους λαμπτήρες φθορισμού εκτιμάται σε 

περίπου με ένα συντελεστή 6. 
Η μελέτη επισημαίνει ότι ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός αντίκτυπος 

προέρχεται από τη χρήση της ηλεκτριτης ενέργειας, σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία MEEUP που εφαρμόζεται σε όλα τα ποσοτικά στοιχεία. 
Αν τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά βασίζονται στις τελευταίες 

βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες θα μπορούσε να σημειωθεί, σημαντικ~i 

μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως επισημαίνεται στη μελέτη 

αυτή. Τέλος, οι ακόλουθες επιλογές οικολογικού σχεδιασμού που συνιστώνται 

για περαιτέρω διαβούλευση από την ΕΚ σχετικά με την εφαρμογιi της οδηγίας 

2005/32/ΕΚ είναι: 

• Οι γενικές απαιτιΊσεις οικολογικού σχεδιασμού για την παροχή 

πληροφοριών για λαμπτήρες φθορισμού, φωτιστικών σωμάτων και 

στραγγαλιστικά πηνία, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης των φωτιστικών 

σωμάτων. 

• Ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας του λαμπτήρα φθορισμού και τη μείωση υδράργυρου 
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στους λαμrπήρες, έχοντας κ.α. αποτέλεσμα όπως τη σταδιακή κατάργηση των 

αναποτελεσματικών αλοφωσφορικών λαμπτήρων φθορισμού. 

• Ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας στο μπάλαστ του λαμrπήρα φθορισμού και αύξηση της 

χρήσης ρυθμιζόμενων στραγγαλιστικών πηνίων που προορίζονται για 

λαμπτήρες φθορισμού υψηλ1Ίς ισχύος. Βάση της υφιστάμενης οδηγίας 

2000/55/ΕΚ σχετικά με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα 

στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαμrπήρες φθορισμού. 

• Ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη μέγιστη τιμ~1 στις 
απώλειες. 

• Ειδικές απαιηΊσεις οικολογικού σχεδιασμού για την αύξηση του 

συντελεστή συντήρησης φωτιστικού σώματος για τα ανοικτά εσωτερικά 

φωτιστικά με λαμπτήρες φθορισμού. 

• Ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την αύξηση της 

οπτικής απόδοσης με την αύξηση της αποτελεσματικότητας φωτιστικού για 

ανοιχτά φωτιστικά με λαμπτήρες φθορισμού. Συμπληρωματικά σε αυτή τη 

μελέτη, υπάρχουν πρόσθετες συστάσεις, για την κατάλληλη τοποθέτηση των 

φωτιστικών γραφείου. 

Υπάρχει επίσης μια ειδική σύσταση για περαιτέρω έρευνα σχετικά με μια 

γρήγορη και εύκολη τεχνική εποπτείας της αγοράς που είναι συμβαηΊ με τις 

προτεινόμενες απλές γενικές απαιτήσεις πληροφόρησης για το φωτισμό και 

την κατανομή του φωτός. 

Τα σενάρια από το σημείο της εφαρμοyιΊς των βέλτιστων διαθέσιμων 

τεχνολογικών απαιτήσεων για το 2010, θα απαιτούν το 2020, κατ 1εκτίμηση 

εξοικονόμηση ενέργειας των 26,5 TWh ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με 34,7 
TWh για BAU το 2020 και οι συνολικές δαπάνες εξοικονόμησης του 10% για 
τις ΒΔΤ σε σύγκριση με το BAU. Επίσης το σενάριο χειρότερης περίπτωσης 
(WC), , έχει υπολογιστεί για χρήση αλοφωσφορικών λαμπτήρων σε νέες 

εγκαταστάσεις. Η εκτιμώμενη ενέργεια το 2020 είναι 38,7 TWh (WC) με 

συνολική αύξηση των δαπανών κατά 25%. Η πραγματικότητα είναι πιθανώς 
μεταξύ WC και το σενάριο BAU, ιδίως όταν μελετούνται λαμπτήρες 

φθορισμού σε μη επαγγελματικές εφαρμογές φωτισμού (π.χ. οικιακά) . Ο 

αντίκτυπος στο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) είναι σχεδόν 

ανάλογο, όπου 34,7 TWh ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν (Business 
as Usual σενάριο) ισοδυναμεί με 15,6 εκατ. τόνους ισοδυνάμου C02 (GWP). 

Η εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας το 2005 είναι 26,5 TWh, αυτή είναι 
η ίδια τιμή όπως και για τις ΒΔΤ έως το 2020. Ο πρώτος λόγος γι 1αυτό είναι ότι 

το σενάριο BAU αναλαμβάνει τη συνεχή αύξηση των χώρων γραφείων στην 
ΕΕ των 27 και ότι από το 2005, υπήρξε σημαντική κινητήρια δύναμη για τον 
καθορισμό υψηλότερων απαιτήσεων για το φωτισμό γραφείων, όταν το νέο 

πρότυπο ΕΝ 12464 με 1 (2004) εισήχθη. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι όλη 
η εξοικονόμηση ενέργειας υλοποιείται το 2020 με ένα εκτελεστικό μέτρο που 
θεσπίζεται το 2010, διότι η διάρκεια ζωής των φωτιστικών εκτιμι1θηκε σε 20 
χρόνια. 

Επίσης, ένα μικρό-ΒΑΤ σενάριο υπολογίζεται ότι δεν αναλαμβάνει 

καμία εφαρμογ11 του dimming σε φωτιστικά. Αυτό αντιστοιχεί με 31,2 TWh το 
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2020. Το Dimming δεν παρέχει μόνο αποταμίευση σε σχέση με το φως της 
ημέρας, αλλά επίσης επιτρέπει να καλυτερεύσει ο συντονισμός του φωτισμού 

με τις πραγματικές απαιτήσεις και μπορεί είναι αντισταθμιστικό για τις 

μειώσεις των επιδόσεων στα φωτιστικά και τις λάμπες με την πάροδο του 

χρόνου . 

Για την υπόδειξη αυτής της διαφοράς όσον αφορά τα φωτιστικά σώματα 

αλοφωσφορικών έναντι τριφωσφορικών στο σύνολο της EU-25, εισήχθη μία 
χειρότερη περίπτωση σεναρίου (WC). Μια πιο αξιόπιστη ένδειξη για τις 

βελτιώσεις που μπορούν να επιτευχθούν με την εφαρμογή ΒΔΤ δίνεται, 

συγκρίνοντάς το σε σχέση με το Business-as-usual (BAU), καθώς και με τη 
χειρότερη περίπτωση (WC). Η αρχή αυτή φαίνεται στο παραπάνω σχ1Ίμα, 
όπου το σενάριο BAU υποδεικνύεται από την μπλε γραμμή, το WC με την 
κίτρινη γραμμή. Η μαύρη διακεκομμένη γραμμή είναι η κατάσταση στο έτος 

αναφοράς 1990 για BAU, η κίτρινη διακεκομμένη γραμμή είναι η κατάσταση 

στο τέλος του 1990 για WC. Η πραγματικότητα είναι μεταξύ των δύο γραμμών 
(σημειώνονται με κόκκινο χρώμα), αλλά επειδή δεν υπάρχουν αξιόπιστα 

στοιχεία σχετικά με το μερίδιο του ό:λο- εναντίον τριφωσφορικών 

εγκαταστάσεων, αυτή η (κόκκινη) γραμμή δεν μπορεί να είναι βρεθεί ακριβώς . 

Γι 'αυτό προτιμήθηκε να υποδειχτούν οι δυνατότητες βελτίωσης ως περιοχές: 

όπου η πράσινη γραμμή αντιπροσωπεύει το ΒΔΤ σενάριο, η αύξηση από το 

1990 επισημαίνεται με «α» και «b », αντιστοίχως, η «αύξηση από το 1990 (WC) 
με 2020 (ΒΔΤ)» και η «αύξηση από το 1990 (BAU) προς 2020 (ΒΔΤ)». 

Total Energy (GER) 

~ ίί 
Β b 

- ...:.··=·:.::·.::.··=·:.::·.::.··=·:::·.::.··=·:::·.::.·-.::·=-·.::.·-.::·:::·.::.··=·:::·.::.·· ι 1 

- - basellne 1 (BAU 1990) 
WC scenarιo 

- BAU scenario 

baseline 2 (WC 1990) 
-ΒΑΤ scenario 

Εικόνα 5 - 28 Η αρχι] ότι η πραγματιΚΙ] δυνατότητα εξοικονόμησης ι]τοι μεταξύ "α " (σε σχέση με 
χειρόη:ρη περίπτωση) και "β" (σε σχέση με το πρότυπο της βασικι]ς περίπτωσης) . 

5.8.1 Σενάρια 

Τα σενάρια που αναλύονται είναι τα ακόλουθα: 

- Business as Usual (BAU) σενάριο 
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Η βασική περίπτωση των φωτιστικών σωμάτων καθώς και ο ρυθμός 

ανάπτυξης με βάση την τρέχουσα ποσότητα και η αναμενόμενη αύξηση των 

χώρων γραφείων. 

Το σενάριο BAU έχει συνταχθεί χρησιμοποιώντας τα EcoReports των 4 
διαφορετικών ορισμών για τις βασικές περιπτώσεις των φωτιστικών σωμάτων. 

Αυτό σημαίνει ότι από το 1990, μόνο φωτιστικά τριφωσφορικών έχουν 

εγκατασταθεί και οι λαμπτήρες πάντα αντικαθίστανται με φωτιστικό: 

τριφωσφορικών. Σε απόλυτους αριθμούς συνολικών ετήσιων δαπανών που 

σχετίζονται με (λειτουργικό) φωτισμό γραφείου είναι της τάξης των 4351 εκατ. 
€. το έτος 2005 και 6457 εκατ. €το 2020 (δηλαδή διπλασιασμός από το 1990). 
Συνολική κατανάλωση ενέργειας είναι 7 Mtoe, δηλαδή περίπου 0,42% της 
συνολη<ΙΊς ετ1Ίσιας ζήτησης ενέργειας της ΕΕ των 25. 

- Σενάριο χειρότερης περίπτωσης (WC) με αλοφωσφορικούς λαμπηΊρες 
Όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι ρεαλιστικό να υποθέσουμε ότι κανένα 

αλοφωσφορικό δεν είναι εγκατεστημένο για τον φωτισμό γραφείων. Για το 

λόγο αυτό, το σενάριο «χειρότερη περίπτωση» (WC) έχει συνταχθεί για να 
δημιουργήσει μια σαφή εικόνα των ωφελειών που θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν αν γινόταν μια στροφή στη χρήση από αλοφωσφορικούς 

100% σε τριφωσφορικούς λαμπτήρες 100% και προσπαθεί, επίσης να 

προσδιοριστεί η σημασία του εύρους BAU έναντι WC ανάμεσα στων οποίων 
βρίσκεται η πραγματικότητα. 

Συγκρίνοντας BAU με WC δίνεται μια ένδειξη της ετ1Ίσιας 

«πραγματικής» κατανάλωσης ενέργειας και της αβεβαιότητας όσον αφορά: 

την υπόθεση για τη χρ1Ί011 μόνο τριφωσφορικών φωτιστικών στις βασικές 

περιπτώσεις και επίσης για το σενάριο BAU. Δεν είναι γνωστό σε ποιο ποσοστό 
του αποθέματος φωτιστικών γραφείων, στην πραγματικότητα, γίνεται χρήση 

αλοφωσφορικών έναντι τριφωσφορικών λαμπτήρων. 

Από αυτό: τα 2 σενάρια, μπορεί να εκτιμηθεί με βάση ότι ση1ν ΕΕ των 25, 
η συνολική χρήση ενέργειας, έτους 2005, ήταν της τάξεως μεταξύ 7 Mtoe και 9 
Mtoe (κατά: μέσο όρο 8 εκατ . ΤΙΠ +/ -13%), καθώς και ετήσιες δαπάνες μεταξύ 
4351και5403 εκ .. €. (Κατά: μέσο όρο 4.877 εκατ. €, + /-11 %). 

- Σενάριο Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνολογιών (ΒΑΤ) 
Το ΒΑΤ σενάριο είναι η ταυτόχρονη υλοποίηση των επιλογών 

βελτιωμένη LMF, βελτιωμένη UF, ηλεκτρονικό: ρυθμιζόμενα στραγγαλιστικό: 
πηνία και αυξημένη αποδοτικότητα των λαμπτήρων Τ5. LMF και RSMF δεν 
θεωρούνται στο σενάριο Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες, διότι LMF & RSFM 
αποζημίωση είναι σχεδόν άχρηστες, κατά: την εφαρμογή ταυτόχρονα της 

βελτιωμένη LMF. Μικρό-Βat και ΒΑΤ σενάριο είναι διαφοροποιημένα, διότι 
χειροκίνητος έλεγχος dimming και αυξομείωση της ροής φωτισμού ανάλογα 
με το φως της ημέρας είναι δυνατόν να εφαρμοστούν τόσο σε επίπεδο 

προϊόντος όσο και σε επίπεδο μονάδας. . 
Τα αποτελέσματα στο σύνολο της ΕΕ των 25 η χρήση της ενέργειας και 

των ετήσιων δαπανών για την περίοδο 1990-2020 φαίνεται στις ακόλουθες 
εικόνες. 
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Εικόνα 5 - 29 Συνολική Ενέργεια (GER) για τα σενάρια. 
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Εικόνα 5 - 30 Συνολικές ετήσιες δαπάνες των σεναρίων. 
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~ 

2020 

Το 2020, η ΒΑΤ 2020 σε σύγκριση με BAU 2020 θα επιφέρει μία 

εξοικονόμηση ενέργειας ύψους 31 % (31 % λιγότερη κατανάλωση ενέργειας), 
ΒΔΤ 2020 σε σύγκριση με WC 2020, δημιουργεί μια εξοικονόμηση ενέργειας 
κατά 47% (δηλαδ11 47% λιγότερη κατανάλωση). Η συνολική εξοικονόμηση 
κατά την εφαρμογή ΒΔΤ θα οδηγήσει το 2020 σε μια οικονομία κατά 10% σε 
σύγκριση με BAU (δηλαδή 10% λιγότερο) και στη σύγκριση των ΒΔΤ 2020 για 
WC 2020 σε μια οικονομία του 25% (δηλαδή 25% λιγότερο). 

Η μελέτη δείχvει σαφώς ότι η αναμενόμενη αύξηση αγοράς και κόστος 

εγκατάστασης για τα νέα φωτιστικά σώματα αντισταθμίζονται από την 
εξοικονόμηση στη φάση της χρήσης των προϊόντων. Σε σύγκριση με το 2020, 
BAU, οι δαπάνες αγοράς θα αυξηθούν κατά 23% ενώ τα λειτουργικά έξοδα θα 
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μειωθούν κατά 32% όσον αφορά τη χρήση της ηλεκτριΚ11ς ενέργειας και κατά 
16% όσον αφορά το κόστος αντικατάστασης του λαμπτήρα. Λόγω της 

δεσπόζουσας θέσης του κόστους της ηλεκτριΚ11ς ενέργειας στο LCC, η συνολιl<ll 
ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε 10% σε σύγκριση με BAU 2020. 

Όταν οι επιλογές θα εφαρμοστούν μεμονωμένα, η τάση στη χρ11ση της 

ενέργειας θα μειωθεί σε σχετικούς όρους σε σύγκριση με ένα σενάριο BAU (η 
λεγόμενη «σχετική αποσύνδεση»), αλλά όχι σε απόλυτους όρους ("απόλυτη 

αποσύνδεση"). Ακόμα και όταν όλες οι επιλογές υλοποιηθούν ταυτόχρονα 

εκτός από το dimming, όπως σενάριο Μικρό-ΒΑ, η χρήση ενέργειας θα 

εξακολουθεί να αυξάνεται ετησίως, αλλά ελαφρώς. 

Μόνο το σενάριο ΒΔ Τ, υλοποιώντας έτσι όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες 

για εξοικονομήσει ηλεκτρική ενέργεια κατά την χρήση θα μπορούσε να 

δημιουργήσει μια απόλυτη μείωση της συνολικής χρ11σης της ενέργειας στην 

ΕΕ-25. Φυσικά, οι προβολές αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη τις Βέλτιστες Μη 

Διαθέσιμες Τεχνολογίες (ΒΝΑΤ) που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την 

επίτευξη αυτού του στόχου (για παράδειγμα η τεχνολογία LED). 
Το 2020, όταν οι ΒΔΤ θα έχουν απορροφηθεί 50% από το απόθεμα 

(εφαρμογή από το 2010 και το μέσο όρο ζωής φωτιστικού 20 έτη) δεν μπορεί να 
επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας συνολικά στην ΕΕ-25 σε σύγκριση με τα 

BAU επίπεδα του 1990. Από την άλλη πλευρά, η εικόνα δείχνει σαφώς ότι στο 
ΒΔΤ σενάριο, η εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο προϊόντος (και 

εγκατάστασης) αντισταθμίζεται περισσότερο από την αναλογική αύξηση των 

χώρων γραφείων, την αύξηση των εγκατεστημένων φωτιστικών σωμάτων και 

την αύξηση των επιπέδων φωτισμού. Ήδη από το 2020, οι ΒΔΤ ρίχνουν την 
ενέργεια χρήσης κάτω από τα επίπεδα WC 1990 και αναμένεται να το κάνει, 
επίσης, κάτω από τα επίπεδα BAU 1990, αλλά μόνο μετά το 2020, όταν οι ΒΔΤ 
θα έχουν πλήρως απορροφηθεί στο απόθεμα. Σε περίπτωση ταχύτερη 

αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σε μια περίοδο 10 έως 13 ετών, θα 
μπορούσε κανείς να το επιτύχει ήδη αυτό μέχρι το 2020. 

Από την άποψη του συνολικού κόστους κύκλου ζω1Ίς, οι ετήσιες δαπάνες 

σε περίπτωση ΒΔΤ είναι περίπου οι ίδιες όπως και για Μικρό-Βat (5,8 δισ. ευρώ 
έναντι 6 δισ. ευρώ ή 3% διαφορά). Από την άλλη πλευρά, η χρήση ενέργειας το 
2020 είναι πολύ μικρότερη στην περίπτωση των βέλτιστων διαθέσιμων 

τεχνολογιών σε σύγκριση με Μικρό-Βat (26,5 TWh έναντι 31,2 TWh 1115% 
λιγότερο) και η διαφορά αυτή θα αυξηθεί, όσο τα νέα φωτιστικά σώματα 

απορροφούνται περισσότερο από το απόθεμα. 

5.9 Lot 9: Φωτισμός Δρόμων 

Σκοπός αυηΊς της προπαρασκευαστικής μελέτης είναι να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με το εάν και που οι απαιηΊσεις οικολογικού σχεδιασμού 

θα μπορούσαν να καθοριστούν για τα προϊόντα φωτισμού των δρόμων, ώστε 

να βελτιώσουν τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο. 

Ο φωτισμός οδών είναι χωρίς αμφιβολία μια ενεργοβόρα δράση που 

χρησιμοποιούν τα προϊόντα που έχουν εγκατασταθεί σε ευρωπαϊκές πόλεις 

για αιώνες. Η σημερινή (βάση 2005) κατανάλωση ενέργειας εκτιμάται σε αυτή 
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τη μελέτη ότι είναι 35 TWh για την ΕΕ-25 και αντιπροσωπεύει περίπου το 1,3% 
της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ-25 (Eurostat). Αν και 
εξωτερικός φωτισμός υπάρχει εδώ και αιώνες, τη βιομηχανία φωτισμού έχει 

σημειώσει σημαντη<ΙΊ τεχνολογική πρόοδο κατά: τις τελευταίες δεκαετίες και 

εξακολουθεί να δεσμεύεται για τη δημιουργία καινοτομίας. 

Τα νέα έργα εγκατάστασης σχετίζονται κυρίως με νέα αστικοποίηση των 

αγροτικών περιοχών και εν μέρει σε καλλωπισμούς της πόλης. Επειδή τα 

φωτιστικό: σώματα δρόμων έχουν κατ 'εκτίμηση διάρκεια ζωής 30 ετών, 

υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εγκαταστάσεων που βασίζονται σε παλιό:, 

χαμηλής ενεργειακής απόδοσης. Κατά: συνέπεια, η αγορά: για την 

αντικατάσταση ή την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων αυτών είναι μεγάλη . 

Ωστόσο, οι νέες ενεργειακό: αποδοτικές τεχνολογίες δεν είναι συχνό: γνωστές 

και αναγνωρισμένες λόγο των επιταχυνόμενων ρυθμών ανακαίνισης. 

Υπάρχουν λίγα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του 
εγκατεστημένου πάρκου. 

Ένα πρόσθετο εμπόδιο για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων οδικού φωτισμού είναι η έλλειψη απλών μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν να εφαρμοστούν εκ των υστέρων, 
όπως οι Compact Fluorescent Lamp (CFL) λάμπες στον οικιακό φωτισμό. Στο 
φωτισμό δρόμων χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον λαμπτήρες εκκενώσεως 

υψηλής έντασης που χρειάζονται κατάλληλα μπό:λαστ . Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, τα μπό:λαστ και ακόμη και το φωτιστικό σώμα στο σύνολό του 
πρέπει να αντικατασταθούν. Επιπλέον, η παλιό:, με μικρότερες επιδόσεις, 
τεχνολογία είναι ακόμα διαθέσιμη στην αγορά: και εγκαθίσταται ακόμη και 
σήμερα. 

Τα προϊόντα φωτισμού δρόμων που είναι στην αγορά:, 
χρησιμοποιούνται για 2500 έως 4400 ωρών ετησίως. Οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των προιοντων που καταναλώνουν ενέργεια, 

συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού δρόμων, λαμβάνουν διάφορες μορφές, 
όπως η κατανάλωση ενέργειας και συναφών αρνητικών επιπτώσεων στην 
αλλαγή του κλίματος, την κατανάλωση πρώτων υλών και φυσικών πόρων, η 
παραγωγή αποβλήτων και η έκλυση επικίνδυνων ουσιών που 
προσδιορίστηκαν από τη μεθοδολογία MEEUP. 

Όσο και αν ο τεχνητός φωτισμός παρέχει μια πολύ χρήσιμη υπηρεσία, 
έχει αρχίσει επίσης μια παρενέργεια είναι γνωστή ως «φωτορύπανση». 
Ομάδες, π.χ. το Διεθνές Dark-Sky Association, ασχολήθηκαν με το ζήτημα τα 
τελευταία χρόνια. Αρχικό: αυτές οι ομάδες επικεντρώθηκαν σε ορατότητα 
αστέρων, αλλά: υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία για τις άμεσες επιπτώσεις 
του εξωτερικού φωτισμού που αλλοιώνει τα φυσικό: συστήματα φωτός σε 
χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα. Η φωτορύπανση ως εκ τούτου 
αντιμετωπίζεται ως μια περιβαλλοντική πτυχή στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, 
αλλά: όχι ποσοτικό: λόγω της έλλειψης επαρκών επιστημονικών στοιχείων που 
θα επέτρεπαν να προσδιοριστεί ποσοτικό: τη σημασία της. 

Η μελέτη επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
προέρχεται από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία MEEUP εφαρμόζεται σε όλα τα ποσοτικό: στοιχεία. Αν τα 
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προϊόντα που διατίθενται στην αγορά που χρησιμοποιούν τις τελευταίες 

βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, θα μπορούσε να γίνει σημαντική μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως επισημαίνεται στη μελέτη αυηΊ. Οι νέες 

τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μπορούν επίσης να 

μειώσουν σημαντικά τη «φωτορύπανση» σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση 

ενέργειας. Ωστόσο, εάν το ενδιαφέρον εστιαστεί μόνο στη χαμηλή 

αστρονομlΚll φωτορύπανση υπάρχει κίνδυνος για υπο-βελτιστοποίηση της 

ενεργειαΚΙΊς αποδοτικότητας. 

Τέλος, οι ακόλουθες επιλογές οικολογικού σχεδιασμού συνιστώνται για 

περαιτέρω διαβούλευση από την ΕΚ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 

2005/32/ΕΚ: 
• Οι γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την παροχή 

πληροφοριών για φωτιστικά σώματα λαμπτήρων, και στραγγαλιστικά πηνία 

• Γενική απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού για τη μείωση η1ς 

φωτορύπανσης. 

• Ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τον αποκλεισμό της 
εφαρμογής των λαμπτήρων υψηλής πίεσης υδραργύρου. 

• Ειδικές απαιτιΊσεις οικολογικού σχεδιασμού για την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των λαμπηΊρων νατρίου υψηλής πίεσης. 

• Ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας του λαμπτήρα και συντι1ρησης της φωτεινής ροής των 

λαμπτήρων μετάλλων αλογονιδίων. 

• Ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ελάχιστη απόδοση για 
όλα τα στραγγαλιστικά πηνία για λαμπτήρες HID, (HID είναι οι λαμπτήρες 

εκκενώσεως υψηλής έντασης.) 

• Ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που απαιτείται για την 
αύξηση του συντελεστή συντήρησης φωτισμού (LMF) . 

• Ειδικές απαιτιΊσεις οικολογικού σχεδιασμού για την αύξηση της 

οπτικής απόδοσης και τη μείωση ανοδικής φωτεινής ροής. 

• Ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την εφαρμογή των 
ηλεκτρονικών, dimming στραγγαλιστικών πηνίων. 

Τα σενάρια επισημάνουν ότι αποκλείοντας την εφαρμογι1 των 

λαμπτήρων υψηλής πίεσης υδραργύρου σε εγκαταστάσεις δρόμων, το 2010 
μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας το 2020 από 39 TWh στο Business 
as Usual σε 35 TWh και ότι η εφαρμογή όλων των διατυπωμένων 

συγκεκριμένων απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού μπορεί να μειώσει την 

ενεργειακή κατανάλωση το 2020 περαιτέρω σε 31 TWh. Ο αντίκτυπος στο 
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) είναι σχεδόν ανάλογο, όπου 

39,4 TWh ηλεκτρικής ενέργειας (Business as Usual σενάριο) ισοδυναμεί με 17,7 
εκατ. τόνους ισοδυνάμου C02 (GWP). 

Το μέτρο αυτό θα έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι θα υπάρχει ένα 

σημαντικό ποσοστό στους λαμπτήρες υδραργύρου που θα αποσύρθουν από 

την κυκλοφορία. Τα σενάρια αυτά λαμβάνουν υπόψη μία περίοδο 30 χρόνων 
ζωής του προϊόντος. Η ταχεία αντικατάσταση των εγκατεστημένων 

φωτιστικών σωμάτων με ξεπερασμένη τεχνολογία θα επιταχύνει επίσης 

ευεργετικά την επίδραση στην κατανάλωση ενέργειας. 
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Επειδ11 ο αριθμός που ορίζεται στο πρότυπο είναι αρκετά σημαντικός, 

μια απλουστευμένη και πιο συγκεντρωτική ταξινόμηση των 3 κατηγοριών 
οδών ακολουθείται σε αυτή τη μελέτη. Αυτές οι κατηγορίες με τα ίδια επίπεδα 

φωτισμού και περισσότερα αντίστοιχα με τις κατηγορίες που 

χρησιμοποιούνται στις ευρωπαϊκές στατιστικές για τα μήκη του οδικού 

δικτύου που ορίζονται κατωτέρω: 

1. Κατηγορία F 11 γρήγορη κυκλοφορία 11 με γρήγορη μηχανοκίνητη χρήση 
μόνο για κυκλοφορία, έχοντας μόνο απαιτήσεις φωτεινότητα (cd/m2). Επίσης, 

αντιστοιχούν σε τάξεις ΜΕ1 έως ΜΕ5 ή MEW1 έως MEW5 για νέες 
εγκαταστάσεις. 

2. Κατηγορία Μ 11μικτής κυκλοφορίας11 με μηχανοκίνητα οχήματα, 

οχήματα βραδείας κίνησης, και, ενδεχομένως, τους ποδηλάτες και τους πεζούς 
μόνο με τις απαιτήσεις φωτεινότητα (cd/ m2). Επίσης, αντιστοιχούν σε τάξεις 
Me2 να ΜΕ5 ι1 MEW2 έως MEW5 για νέες εγκαταστάσεις. 

3. Κατηγορία S 11 αργή κυκλοφορία 11 κυρίως για αστικές και περιοχές 
πεζών, με τις απαιτήσεις του φωτισμού μόνο (Ιχ). Που αντιστοιχεί σε τάξεις 
CEO να CE5, Sl έως S6 και ES, EV και Α κατηγορίες για νέες εγκαταστάσεις. 

5.9.1 Ανάλυση Σεναρίων 

Το τμήμα αυτό καταρτίζει τα σενάρια 1990-2020 με ποσοτικό 
προσδιορισμό των βελτιώσεων που μπορούν να επιτευχθούν σε σχέση με ένα 
business-as-usual σενάριο. Σε αυτές τις αναλύσεις σενάριου, οι μελλοντικές 
τάσεις 2010-2020 εκτιμώνται για τις ακόλουθες βασικές παραμέτρους: 

• εγκατεστημένα τα φωτιστικά σώματα 
• ετήσιες πωλήσεις των φωτιστικών σωμάτων 
• ετήσιες πωλ1Ίσεις των λαμπτήρων 
• Ευ: ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το σύνολο του 

εγκατεστημένου φωτισμού οδών 

• FU: λειτουργικι1 φωτεινή ρο1Ί από το σύνολο του εγκατεστημένου 
φωτισμού οδών. 

• Κόστους Κύκλου Ζωής (LCC) των νέων προϊόντων (αντικατάσταση + 
νέα έργα δρόμων) 

5.9.2 Σενάριο: Business as Usual (BAU) 

Στο BAU, η ετ1Ίσια χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί από 35 το 
2005 σε 39-40 TWh το 2020 που αποτελεί αύξηση κατά 13%. Σημειωτέον ότι η 
διαφορά στη γενική ανάπτυξη φωτισμό του 20% (2005-2020) σε σύγκριση με 
αύξηση 13% στην χρήση της ηλεκτρικιΊς ενέργειας έχει προκύψει από το 
γεγονός ότι η βασική περίπτωση νέων φωτιστικών σωμάτων καταναλώνει 
λιγότερη ενέργεια από ό, τι η βασική περίπτωση του παλιού υλικού (~ 2005) 
φωτιστικών σωμάτων. 
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5.9.3 Σενάριο 2020: εφαρμογή της «εναλλακτικής λύσης», η υποκατάσταση 
των ΗΡΜ με HPS λαμπτήρες. 

Σε αυτό το σενάριο, οι ΗΡΜ λαμπτήρες σε ολόκληρες τις εγκαταστάσεις 

αντικαθίσταται εκ των υστέρων με εξοπλισμό HPS λαμπηiρων περιορίζονται 
τα ΗΡΜ φωτιστικά σώματα και αντικαθίστανται με HPS φωτιστικά. Το μέτρο 
αυτό εφαρμόζεται από το 2010 και μετά. Αυτό σημαίνει ότι, τα παλιά 

φωτιστικά σωμάτά (::;; 2010) θα αντικατασταθούν όλοι λαμπτηρες εντός του 
χρονικού πλαισίου 2010-2015 και με νέα φωτιστικά σώματα. Αυτό θα 

διαρκέσει 30 χρόνια (υποτιθεμένη μέση διάρκεια ζω1iς φωτιστικού), πριν όλα 
τα φωτιστικά σώματα του παλαιού αποθέματος (::;;<2010) να αντικατασταθούν. 
Δεδομένου ότι κανένα ΗΡΜ φωτιστικό σώμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο 

βασικό σενάριο για την κατηγορία γρήγορη αντικατάσταση, τα αποτελέσματα 

της εξοικονόμησης στις κατηγορίες είναι μεικτά και αργά. 
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Εικόνα 5 - 33 Ετήσια Κατανάλωση ενέργειας για του εγκατεστι1μένοο αποθέματος μετά το 2010 (σε 
GWh). 

Η εξοικονόμηση δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας το 2020 είναι 10% σε 
σύγκριση με BAU, περίπου 325 εκατ. ευρώ μείωση . Η ετήσια δαπάνη για την 

αγορά νέων φωτιστικών σωμάτων παραμένει σχετικά σταθερή σε σύγκριση με 

το BAU. Σημειωτέον, ότι βραχυπρόθεσμα, ήδη σημαντική εξοικονόμηση 
ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αντικατάσταση λαμπτήρων ΗΡΜ 
στο υπάρχον απόθεμα. 

5.9.4 Ανάλυση σεναρίου 2020: εισαγωγή Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας 
(ΒΔΤ) 

Σε αυτό το σενάριο, τα ακόλουθα μέτρα εφαρμόζονται στην υπάρχουσα 
εγκατεστημένη βάση: 

• Οι λαμπτήρες ΗΡΜ αντικαθίστανται εκ των υστέρων με HPS 
λαμπτήρες 

• Οι λαμπτήρες HPS αντικαθίστανται με λαμπτήρες HPS, «σούπερ» 
τύπου. 

Για τις νέες πωλήσεις φωτιστικού, εφαρμόζονται όλες οι ακόλουθες επιλογές: 
• Τα φωτιστικά σώματα ΗΡΜ περιορίζονται και να αντικαθιστώνται με 

HPS φωτιστικά σώματα . 

• όλα τα φωτιστικά σώματα HPS έχουν υψηλ1Ίς αποδοτικότητας 
λαμπτήρες lm/W, τύπου «σούπερ» 

• CMH είναι νέου τύπου 
• όλα τα φωτιστικά σώματα είναι ΙΡ65, 
• HPS και CMH φωτιστικά έχουν προστατευτικό γυαλί, 
• HPS και CMH, με υψηλή UF, 
• HPS, CMH και CFL έχουν ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία 

αυξομειούμενης ροής. 

Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται από το 2010 και μετά . Αυτό σημαίνει ότι, τα 
παλιά φωτιστικά σώματα (:~ΩΟ10) αντικαθιστώνται εντός του χρονικού 
πλαισίου 2010-2015. Εντός μιας περίοδου 30 χρόνων (υποτιθεμένη μέση 
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διάρκεια ζωής φωτιστικού), πριν όλα τα φωτιστικά σώματα του παλαιού 

αποθέματος (~<2010 ) αντικατασταθούνε. Έτσι το 2020, το 33% των παλιών 
φωτιστικών αντικαθίστανται με νεότερα φωτιστικά από το έτος εφαρμογής. 
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Εικόνα 5 - 34 Ετι1σια Κατανάλωση ενέργειας για τοο εγκατεστ11μένοο αποθέματος (σε GW11). 

Στο ΒΑΤ, η ετιiσια χρήση της ηλεκτριΚΙiς ενέργειας θα μειωθεί από 35 
TWh το 2005 σε 31 TWh το 2020 η οποία είναι μια μείωση κατά 21 %. 
Γνωρίζοντας ότι το 2020 μόνο το 33 % των εγκατεστημένων περιπτώσεων 
αντικαθίστανται με τα ΒΔ Τ φωτιστικά σώματα, η εξοικονόμηση πόρων πρέπει 

να αναμένεται μέχρι το σύνολο του παλαιού υλικού να αντικατασταθεί. 

5.9.5 Ανάλυση Σεναρίου 2020: εφαρμογή της Βέλτιστης Διαθέσιμης 

Τεχνολογίας (ΒΑΤ), με την επιτάχυνση της αντικατάστασης της 

εγκατεστημένης βάσης 

Σε περίπτωση ταχείας αντικατάστασης όλων των υφιστάμενων 

φωτιστικών σωμάτων BAU εντός 15 ετών με ΒΔΤ φωτιστικά σώματα, η 

συνολιΚΙi εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί το 2020 είναι 31 %. 
Ο αντίκτυπος στη βιομηχανία, από την ταχεία αντικατάσταση είναι 

αύξηση της παραγωγής από το 2010, που θα υποχωρήσει το 2025 όταν όλα τα 
παλιά φωτιστικά σώματα θα έχουν αντικατασταθεί. Από το 2010 και μετά η 
παραγωγική ικανότητα πρέπει να αυξηθεί κατά περίπου 63 % για την 

αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης για των ΒΔ Τ φωτιστικά σώματα. 

5.10Lot10: Οικιακός εξαερισμός και Ανεμιστήρες 

5.10.1 Οικιακός Εξαερισμός 

Οι ανεμιστήρες αερισμού εξασφαλίζουν την ανανέωση του αέρα σε 

κατοικίες. 
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5.10.2 Ορισμός της μέσης βασικής περίπτωσης 

Τα προϊόντα που καλύmονται στην περιοχή της παρούσας έκθεσης: 

- Ανεμιστήρες για αποκεντρωμένο μηχανικό αερισμό, με ή χωρίς HR: 
- Ανεμιστήρες στέγης (ηλεκ. ισχύος <125 W) 
- Ανεμιστήρες παραθύρου (ηλεκ. ισχύος <125 W) 
- Ανεμιστήρες επιτοίχιοι (ηλεκ. ισχύος <125 W) 
- Εξαεριστήρες «τοπικού εξαερισμού» «αποκεντρωμένου εξαερισμού», 

και αποροφητήρες κουζίνας. 

- Ανεμιστήρες που εξυπηρετούν τον κεντρικό εξαερισμό διάφορα 

δωμάτια, οι οποίοι μπορούν να διαφοροποιηθούν μεταξύ των ανεμιστήρων 

που εξυπηρετούν το σπίτι (ηλεκ. ισχύος <125 W). Είναι εκείνα τα προϊόντα 

που ονομάζονται επίσης εγκιβωτισμένοι ανεμιστήρες και μπορεί να 

πουληθούν μεμονωμένα ή ως πακέτα. 

- αποροφητήρες , συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών ανεμιστιΊρων 
υβριδικού αερισμού 

- ανεμιστήρα προσαγωγής αέρα 
- ανεμιστήρες απαγωγής ή/και προσαγωγής αέρα (ισορροπημένης ιΊ 

διπλής ροής) . 

- ανεμιστήρες απαγωγής ή/και προσαγωγής αέρα (ισορροπημένης ή 

διπλής ροής) με ανάκτηση θερμότητας. 

5.10.3 Δυναμικό Βελτίωσης προϊόντων του μέσου μεγέθους. 

Η διείσδυση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνολογιών ποικίλει: μερικές 

χρησιμοποιούνται σε ορισμένα προϊόντα και όχι σε άλλα και αυτιΊ η μεταφορά 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών από τη μiα οικογένεια στην άλλη είναι 

ήδη μέρος του δυναμικού βελτιστοποίησης. Οι βελτιώσεις που σχετίζονται με 

την ταχύτητα περιστροφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο προϊόν, αλλά 

μπορεί να περιορίζονται από τις προδιαγραφές για τα κτίρια τα οποία 

καθορίζουν τη ζι1τηση επίπεδων πίεσης σε χαμηλότερες ροές. Οι βελτιώσεις 

αυτές δεν μπορούν να έχουν το ίδιο επίπεδο εφαρμογής όσο οι πλιΊρης 

βελτιώσεις φορτίου. 

Ο Εξαερισμός Μετατόπισης (Displacement Ventilation (DV)) χωρίς 

κάλυμμα δείχνει ένα ελάχιστο κόστος κύκλου ζωής LLCC μειωμένης ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 10%. Δεδομένου ότι τα ίδια προϊόντα 
χρησιμοποιούνται είτε συνεχώς, είτε όχι, θεωρείται ότι η βελτίωση της αγοράς 
θα πρέπει να εξετάσει το σταθμισμένο μέσο όρο όλων των προϊόντων. Αυτό 
οδηγεί τη βελτίωση στον ίδιο στόχο, με τον ίδιο LLCC. Το φάσμα των 
συνολικών αποδόσεων (1 έως 5%) μπορεί να εξηγηθεί μόνο αν οι λιγότερο 
αποτελεσματικοί κινητήρες χρησιμοποιηθούν με ένα αξονικό στρόβιλο (που 
οδηγεί σε 4-5% συνολικής απόδοσης), και ότι ορισμένα λάθη σχεδιασμού 
γίνονται σε ορισμένα μοντέλα. 

Ο αντίκτυπος των επιλογών στον Εσωτερικό Κεντρικό Εξαερισμό 
(Internal Central Ventilation, ICV) είναι σημαντικός από την άποψη της 
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ενέργειας. Η μείωση του συνολικού κόστους είναι περιορισμένη, αλλά: το 

ενεργειακό κέρδος είναι τεράστιο σε LLCC (50%). Η πιο επικερδής επιλογι1 
προσαρμόζεται βό:ση την πίεση ζήτησης, μια ελευθερία που ορισμένες χώρες 

δεν έχουν. 

Με την εισαγωγή των επιλογών σε DV με το 9% αναφορικό: με 
απορροφητι1ρα (πολλαπλών ταχυτιΊτων) μπορούμε να δημιουργήσουμε μια 

κατά: προσέγγιση καμπύλη LCC. Η διαδικασία δίνει συνοπτικά το ποσοστό 
οφέλους για όλες τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των 

βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών. Κατά: προσέγγιση σύνοψη των ΒΔΤ και 
LLCC στόχων φαίνεται στον πίνακα 5-5: 

ΕΕΙ at PL "Local 
« Hoods » "Central 

νentilation"=DV νentilation"=IOV 

BAU 2 6 17 
LLCC 3 9 25 
ΒΑΤ 4 15 30 

Πίνακας 5 - 5 Κατά προσέγγιση σύνοψη του Business-as-Usual (BAU), των Βέλτιστων Διαθέσιμων 
Τεχνολογιών (ΒΑΤ) και του Ελάχιστού Κόστους Κύκλου Ζωής (LLCC). 

Σχετικό: με την Βέλτιστη Μη Διαθέσιμη Τεχνολογία (ΒΝΑΤ), η πιο 

ελπιδοφόρα είναι ο παθητικός φυσικός αερισμός που μπορεί να 

σταθεροποιηθεί με ένα υβριδικό ανεμιστήρα. Αυτός ο μικρής ισχύς 

ανεμιστι1ρας μπορεί να σχεδιαστεί ώστε να μην υπάρξει καμία 

συμπληρωματική απώλεια πίεσης όταν σταματήσει, λόγω ότι οι κεντρικές 

λεπίδες του είναι παράλληλες με τη ροή του αέρα. Έτσι ώστε να επιτρέπει την 

κανονική λειτουργία του παθητικού κατακόρυφου αερισμού, όταν ο 

ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος. Αυτή η τεχνολογία η οποία τώρα 

αρχίζει να αναπτύσσεται σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπεται καθόλου σε 

ορισμένες άλλες χώρες. 

Ο καθαρισμός του αέρα (οσμές, C02, Η2Ο), χωρίς πραγματικιΊ αλλαγή 

του αέρα θα ήταν βέλτιστο για την εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας, αλλά: δεν 

είναι ΒΝΑΤ για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι μια 

ΒΝΑΤ για τους κανονισμούς θερμομόνωσης στα κτίρια που αποφασίστηκε 

από τα κράτη μέλη. 

5.10.4 Ανάλυση Σεναρίων 

5.10.5 Σενάριο 1: πλήρες φορτίο MEPS @ FL και μερικό φορτίο 

Η πρόταση για το σενάριο 1 γίνεται με βό:ση έξι απαιτήσεις: 
Απαίτηση 1: «Κό:θε προϊόν στο πεδίο εφαρμογής του μέτρου θα φέρει 

στην ταμπέλα πληροφοριών του τις τρεις τιμές: Ρ (Ζήτηση ηλεκτρικής 

ενέργειας στο βέλτιστο σημείο απόδοσης σε πλήρες φορτίο), ΕΕΙ (Energy 
Efficiency Index, Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης) σε πλι1ρες φορτίο, ΕΕΙ με 
μερικό φορτίο (σταθμισμένο μέσο όρο 25%-50%-75%-100%), αρχίζοντας από 
έτος 0+1». Επίσης, συγκεκριμένη κατάσταση αναμονής και εκτός λειτουργίας 

καθορίζονται: 

Απαίτηση 2: 11Απαιτήσεις σε κατάσταση αναμονής που αναπτύχτηκαν με 
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βάση το Lot 6 και εφαρμόζονται σε όλους αποροφητήρες κουζίνας και των 
προϊόντων τοπικού (και κεντρικού) εξαερισμού που ελέγχονται από ένα 
τηλεχειριστήριο, και μόνο στην κατάσταση που παράγεται από το 
τηλεχειριστήριο, αν υπάρχουν. Τα προϊόντα τοπικού και κεντρικού 

εξαερισμού χωρίς τηλεχειριστήρια που εξαιρούνται από την_ κατάσταση 
αναμονής (Lot 6) λόγω της ειδικής λειτουργίας του οικιακού εξαερισμού που 
απαιτεί μια ελάχιστη ροή και μπορεί να χρησιμοποιεί αισθητήρες για τον 
έλεγχο της. » 

Απαίτηση 3: Κανένα προϊόν δεν θα διατεθεί στην αγορά αν είναι ο 
προϊόν «τοπικού εξαερισμού» με ΕΕΙ@ FL υπό Ο,1176χΡ, καθώς και αν είναι 
μια «αποροφητήρας» υπό 0,0889 χ Ρ σε FL ή ο προϊόν «κεντρικού εξαερισμού» 
υπό 0,3000 χ Ρ στο FL. Αυτό είναι MEPS @ FL, το οποίο εξαρτάται από την 
ηλεκτρική ισχύ Ρ που απορροφάται. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου αρχίζει 
από το έτος Ο+ 3. 11 

Η απαίτηση σήμανσης μπορεί να έχει αντίκτυπο και είναι αναγκαία για 

την προετοιμασία των περαιτέρω MEPS @ PL. Λόγω της δομής της αγοράς 
(των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που προσφέρουν πλήρη προϊόντα) και με 
τον τύπο της συσκευής (μέγεθος αρκετά μεγάλο, με μια αγορά προσβάσιμη 

στους τελικούς χρήστες και όχι μόνο για τους εγκαταστάτες) η υπάρχουσα 
ετικέτα A-G είναι επαρκής. Τόσο η ετικέτα και οι MEPS @ FL πρέπει να τεθούν 
σε εφαρμογή μέσα σε τρία χρόνια. 

Απαίτηση 4: «Η κλάση αποτελεσματικότητας του προϊόντος για την 
ενεργειακή mΊμανση καθορίζεται από τον κατασκευαστή με βάση τον ΕΕΙ με 

μερικό φορτίο και ηλεκτριΚll ισχύ που ζητείται σε πλήρες φορτίο (Ρ, Watt). Ο 
προσδιορισμός γίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Class "Local ventilation" << Hoods » "Central νcntilation" 
Α EEl({~PL>0,3 529* P ΕΕΙ (ί~ΡL>Ο,2000*Ρ ΕΕΙ({Ί2ΡL> 1, 1250*? 

Β 
0.3529*P>=EEl@PL> 0,2000*P>=EEl@PL> 1, l 250*P>=EEl@PL> 

0,2941 *Ρ 0,1667*? 0,9500*? 

c 0,2941 *P>=EEl@PL> Ο, 1667*?>-EEl@PL> 0,9500*Ρ>=ΕΕΙ@ΡL> 
0,2353*? 0,1333*? 0,7750*? 

ο 
0,2353*?>-EEl@PL> 0,1333*? >-EEl@PL> 0,7750*P>=EEl@PL> 

0,1765*? 0,1000 *Ρ 0,6000*? 

Ε 
Ο, l 765*P>=EEl@PL> Ο, 1 OOO*P>=EEl@PL> Ο,6000*Ρ>=ΕΕΙ@ΡL> 

0, 1176*? 0,0667*? 0,4250*? 
F ( to bc banncd undcΓ Ο , l l 76*P>=EEl@PL> 0,0667*?>-EEl@PL> 0,4250*P>=EEl@PL> 

MEPS@PL) Ο,0588* Ρ 0,0333*? 0 ,2500*Ρ 
G (to be banned under EEl@PL=<0,0588*? 0,0333 *P>=EEl@PL 0,2500*P>=EEl@PL MEl'S~PL) 

πίνακας 5 - 6 Προσδιορισμός κλάσεων αποτελεσματικότητας για τοπικό εξαερισμό (Local 
νentilatίon), αηοροφηη1ρες (Hoods) και κεντρικό εξαερισμό (Centι·a l νentilation) . 

Απαίτηση 5: Η ενεργειακή σήμανση θα εμφανίζεται πάνω στο προϊόν με 
μια από τις τρεις ακόλουθες μορφές που αντιστοιχούν στην κατηγορία του. Ως 
τίτλο, η σήμανση για αποροφητήρες θα πρέπει να φέρει το όνομα 
«αποροφητήρας (hood) », η ετικέτα για τους ανεμιστήρες αποκεντρωμένου 
εξαερισμού, εκτός από «αποροφητήρας (hood)» θα πρέπει να φέρει το όνομα 
11τοπικός εξαερισμός (local ventilation)» και η σήμανση για τον κεντρικό 
εξαερισμό πρέπει να φέρει την ονομασία «κεντρικός εξαερισμός (Central 
ventilation)». Όταν η ενεργειακή σήμαν011 χρησιμοποιείται, οι πληροφορίες 
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από την απαίτηση 1 μπορούν να εξαφανιστούν από την πλάκα. 
Απαίτηση 6: Στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης που διατίθεται μαζί με το 

προϊόν στη γλώσσα του κράτους μέλους ένα δελτίο με πληροφορίες θα 

παρέχεται και θα εξηγεί τι αντιπροσωπεύουν οι τέσσερις χαρακτηριστικές 

γραμμές που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της EEI@PL και τις 
πληροφορίες που ζητούνται στο πλαίσιο του μέρους 3 του παραρτήματος Ι της 
οδηγίας. Το δελτίο θα παρέχει εξήγηση για το πλήρες και το μερικό φορτίο, 

τουλάχιστον με τις παρακάτω φράσεις: 

«Είναι σημαντικό να επωφεληθείτε από τις δυνατότητες ελέγχου του 

συστήματος αερισμού σας. Μπορεί να λειτουργεί συνεχώς και να 

προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες. Μπορεί να προσφέρει διάφορες 

ταχύτητες μεταξύ των οποίων μπορείτε να επιλέξετε το χαμηλότερο δυνατό 
που διατηρεί μια καλή ποιότητα του εσωτερικού αέρα σας. ΕΕΙ @ PL 
(Ενεργειακή Απόδοση σε μερικό φορτίο) έχει χρησιμοποιηθεί εδώ για να δείξει 

πώς ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να είναι αποτελεσματικός όταν 

χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες ελέγχου που προσφέρονται. Όλες οι ΕΕΙ 

είναι σε μια κλίμακα Ο - 100. Οι χαρακτηριστικές γραμμές των τεσσάρων (11 
λιγότερο) ταχυτήτων που έχουν χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό ΕΕΙ @ PL 
δίνονται παρακάτω. Οι γραμμές αυτές αφορούν αντίστοιχα το 100%, 75%, 50% 
και 25 % του ρυθμού ρ011ς για τις οποίες το προϊόν αυτό λειτουργεί ιδανικά σε 
πλΙ1ρη ταχύτητα. ». Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να δοθούν πριν από τις 
τέσσερις γραμμές και μπορεί να συμπληρωθούν από την περιγραφ11 των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελέγχου του προϊόντος. Μια ακριβής 

αναφορά στη δοκιμή θα είναι στην τεκμηρίωση του προϊόντος (για 

παράδειγμα: δοκιμή σύμφωνα με το ΕΝ13141-4). Όλες οι αριθμητικές τιμές 

που διατίθενται στην ετικέτα θα είναι διαθέσιμες και στο δελτίο για περαιτέρω 

ανάκτηση. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου αρχίζει από το έτος 0+2. 11 

Απαίτηση 7: «Κανένα προϊόν δεν θα διατεθεί στην αγορά αν είναι 

προϊόν «Τοπικού εξαερισμού» με ΕΕΙ@ PL κάτω από 0,1176 χ Ρ, καθώς και αν 
είναι μια «αποροφητήρας» κάτω από 0,0889 χ Ρ σε PL Il προϊόν «κεντρικού 
εξαερισμού» κάτω από 0,3000 χ Ρ σε PL, όπου Ρ είναι η ηλεκτρική 

απορροφούμενη ισχύ. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού αρχίζει από το έτος 

0+6.» 

5.10.6 Γενικές απόψεις εξέλιξης και προοπτικών 

Δυστυχώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο απλούστερος τρόπος για την 

αύξηση των επιδόσεων είναι να αυξηθεί η ροή: υπάρχει και η πίεση για να 

θέσει όρια για το θόρυβο, ώστε να αποφευχθούν λύσεις που η αγορά δεν θα 

δεχθεί. Μιας και στοιχεία για τον θόρυβο, δεν είναι διαθέσιμα συνήθως σε 

καταλόγους, εκτός από τους αποροφητήρες (αλλά όχι για την υψηλότερη 

ταχύτητα), τα ελάχιστα πρότυπα επιδόσεων απόδοσης (MEPS) σχετικά με το 
θόρυβο θα καθοριστούν αργότερα, αλλά όχι μετά την έναρξη ισχύος MEPS @ 
PL. Η άλλη διαδοχική MEPS @PL, δεν περιγράφεται εδώ, μπορεί να οδηγήσει 
σε ΒΔΤ (κατηγορία Α) το 2015, με την προϋπόθεση να υπάρχει η τεχνική 
εξέλιξη που οδηγεί σε μείωση του κόστους για τις αναγκαίες επιλογές. Ο 
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πίνακας παρακάτω παρέχει μια σύνοψη για τα προτεινόμενα μέτρα: την 
ετικέτα, MEPS @ FL, MEPS @ PL, οδηγώντας τελικά στην LLCC, με βάση το 
μέσο μέγεθος του προϊόντος. 

Year 2010 2011 2012 2015 
Scenario 1 Info οη late Full Label , PL MEPS FL 
Scenario 2 Info 011 late Full Label ,PL MEPS , FL MEPS ,PL 

Πίνακας 5 - 7 Σύνοψη των προτεινόμενων μέτρων. Με την προϋπόθεση ότι έτος Ο = 2009. 

5.10.7 Επιπτώσεις επί των προϊόντων 

Οι στατιστικές των προϊόντων που επηρεάζονται δίνονται στον 

παρακάτω πίνακα και εικόνα. 

Effects of a 
certain scenario Scenario 1 : Scenario 2: 
on frequency of BAU Label@PL + Label@PL+ 

classes and ME'PS@FL MEPS@PL 
average ΕΕΙ 

Frequency of A-D 24% 24% 100% oνer Ε 

Frequency of Ε 6% 26% -
Frequency of F-G 71 % 50% -

Πίνακας 5 - 8 Υποθέσεις rιου έγιναν για τον υπολογισμό των αποτελωμάτων των μετρήσεων για τα 
προϊόντα. 

F-G 
70% 

Ε 

6% 

Εικόνα 5 - 35 Μερίδιο της αγοράς βάσε ι των προσεγγίσεων των προϊόντων της μελέτη ς. 

Σε περίπτωση που τα προτει vόμενα μέτρα δεν θα εφαρμοστούν μέχρι να 
ισχύει η ΒΔ Τ στις δεδομένες ενδεικτικές ημερομηνίες, το 24 % των μοντέλων της 
αγοράς παραμένει ανεπηρέαστο έως περίπου το 2015 και πρέπει να 
τροποποιηθεί κατά την ημερομηνία αυτή. Εάν οι επτά προτεινόμενες 
απαιτήσεις εφαρμοστούν δεν θα υπάρχει σύγκρουση με τους κανονισμούς των 
κρατών μελών. Τα προϊόντα που φθάνουν ή υπερβαίνουν του LLCC 
εμπίπτουν στην κατηγορία κλάσης D και άνω. 
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5.10.8 Οφέλη για το περιβάλλον 

Τα οφέλη από χρηματική και από περιβαλλοντική άποψη δi.νονται 

παρακάτω για το σύνολο των απαιτήσεων, χωρίς εναρμόνιση των κανονισμών 

αερισμού μεταξύ των κρατών μελών. Πρώτον, η ετ1Ίσια κατανάλωση ενός 

προϊόντος που χρησιμοποιείται σε μία κατοικία υπολογίζεται ως μέσος όρος 

ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης της 

ύπαρξης πολλαπλών ταχυτήτων κατά: περίπτωση) χ 8760 ώρες (11 λιγότερο αν 
ΟΝ/ OFF) . Κατά: κανόνα, αποροφητήρες και τοπικοί ανεμιστήρες εξαερισμού 
χρησιμοποιούνται ΟΝ / OFF και τίθενται σε λειτουργία δύο ώρες την ημέρα. 
Η μέση τιμή του ηλεκτρισμού είναι 0,158 ευρώ/kWh και το προεξοφλητικό 

επιτόκιο ισούται με το 2% στον οικονομικό υπολογισμό των παροχών. Οι 

αριθμοί των μεμονωμένων κατοικιών και διαμερισμάτων, καθώς και το 

ποσοστό ιδιοκτησίας έχουν προσδιοριστεί στη μελέτη και επικυρώθηκαν σε 

υπάρχοντα δεδομένα στον τομέα. Όταν και εφόσον οι απαιτιΊσεις που 

εφαρμόζονται σχετικά: με το συνολικό απόθεμα των συσκευών που 

χρησιμοποιούνται, η παρακάτω εικόνα δίνει τα αποτελέσματα της 

προτεινόμενης πολιτικής. 

_ 12 +-~~~~~~~~~~---..,,.------i 

~10 +-~~~~~~~-:rs.-~~~----1 
8. 
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2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Year 

- BAU 
-• - Label Ιη 2009 
-aΙΙΙΜίn2012 

- ΒΑΤ in 2015 

Εικόνα 5 - 36 Επιπτώσεις από τα προϊόντα με βάσει τα ελάχιστα πρότυπα επιδόσεων απόδοσης 
(MEPS) που προτάθηκαν. 

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν συνολικά: τα οφέλη των προτεινόμενων 

σεναρίων έως το έτος 2020, το έτος των σημερινών στόχων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

2008 2009 2010 2011 201 2 200 2014 201 5 2016 2017 2018 2019 2020 

Yearly Energy ι .. ι 

.:onsuniprion 
T\Vh) 

7.20 7.20 7.46 7.74 8.02 8,32 8.62 8.94 9.25 9.56 9,86 10,15 10.43 
llΛU 

7.20 7. 16 7,38 7,60 7.84 8,08 8.33 8.59 8.85 9.10 9.35 9.59 9.83 
Scenαrio 1 

7.20 7. 16 7.38 7,60 7.72 7,84 7,97 8.10 8.23 8.36 8.48 8,60 8.72 

Scenαrio 2 

Εικόνα 5 - 37 Οφέλη στην συνολική κατανάλωση ηλεκτριΚJiς ενέργειας των σεναρίων για τα 
προϊόντα. 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ι:;02 
~111issions (ΜΙ) 

3, 10 3, 10 3.2 1 3,33 3.45 3,58 3.7 1 3.84 3,98 4. 11 4,24 4,36 4,49 

BAU 
3, 10 3.0R 3, 17 3,27 3.37 3,47 3,5Η 3.69 3.ΗΟ 3,91 4,02 4, 12 4,23 

Scenario 1 
3. 10 3,08 3. 17 3,27 3,32 3,37 3,43 3,48 3,54 3,59 3,65 3,70 3,75 

Sccnario 2 

Εικόνα 5 - 38 Οφέλη στην συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των σεναρίων για τα 
προϊόντα (αντιστοιχία σε εκπομπές C02). 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατανομ11 των οφελών των 

προτεινόμενων σεναρίων από το έτος 2020, το έτος των σημερινών στόχων της 
ΕΕ, μεταξύ των κατηγοριών. 

Ycurly 
[ncr~y Yearly Ειιcr~)' Savlιι~s 

Ycnrl)' Cοnsιιιtι [ncrgy Ycarly Sι\vint;:s Encrg)\ ίη sa,·ings 
εnι•ι'g)' ριίοιι Consuιn Energy ίη G\Vh Snviιιgs l::nerg)' ΜΙCΟ2 ίη Siι\'iιιgs 
Consunι (GWΙι) plion Cοιιsuηι for in G\Vlι Sιινίιιg~ for ΜΙC02 Ιη 

ptίοιι l .oιhc l+ (G\Yh) plion l.ubι:I+ fυr ίη G\Yh ιuιιcι+ ror ΜΙC02 

(G\Vlι) MEPS@ MEPS@ (G\Vh) MEPS(ίr) Mli:PS@ for MEPS@ MEPS@ for 
Product ι,• ne ΒΛU η. rι ΒΛΤ Fι ΡΙ . ΒΛΤ Fι Ρι RΛΤ 

"locιιl 1030 980 R90 860 50 140 170 0,02 0,06 0,07 
vcn t l laιloιι" Ιι ι 

2020 

'·ιιοοds" in 2980 2880 2720 2680 100 260 300 0.04 0. 11 0.13 
2020 

.. ccη trιιl 6430 5960 5120 4880 470 1310 1550 0.20 0.56 0.67 
νcnιί laιίο ιι" ίιι 

2020 

Τοιu ι of 10440 9820 8730 8420 ~20 1710 2020 ΚJ , 27 0.74 ΚJ.8 7 

all 
cutel!orίc!' 

Εικόνα 5 - 39 Οφέλη στην συνολικιΊ κατανάλωση 11λεκτρικής ενέργειας των σεναρίων για τα 
προϊόντα μεταξύ των κατηγοριών. 

Η εξοικονόμηση που συνδέεται με τη δέσμη των απαιηΊσεων (MEPS@PL 
+ σήμανση) είναι περίπου 1,7 TWh μέχρι το 2020 έτος κατά το πεδίο 

εφαρμογής (περίπου 0,7 εκατ. τόνοι C02). Δεδομένου ότι η ίδια η βελτίωση θα 
έρθει από τους κατασκευαστές στους αποροφητήρες που δεν εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής ( αποροφητήρες επανακυκλοφορίας, το ίδιο προϊόν κατά τη 
στιγμή της πώλησης), το κέρδος από αυτό το τμήμα θα διπλασιαστεί και θα 
φέρει ένα επιπλέον 0,26 TWh και μείωση 0,11 εκατ. τόνοι C02. Στο σύνολο το 
σενάριο είναι περίπου 2 TWh και μείωση 0,8 σε εκατ. τόνοι C02. 

Εάν οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν σήμανση φωτισμού (σε lux / watt), θα 
υπάρξουν πρόσθετα οφέλη που το Lot για τον φωτισμό μπορεί να έχει ήδη 
εκτιμηθεί εν μέρει. Ειδικά ελάχιστα πρότυπα επιδόσεων απόδοσης (MEPS) για 
τον φωτισμό απορροφητήρων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με το 

φωτισμό είναι επίσης δυνατή, λόγω της ποιότητας των πληροφοριών που 

διατίθενται και στο μέγεθος των βελτιώσεων που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή 

από μερικούς κατασκευαστές σε κάποιους απορροφητήρες κουζίνας (από 40W 
για λαμπτήρες πυρακτώσεως μέχρι 20W για αλογόνα, να 7W για κάποιο 
λαμπηΊρες φθορισμού και 3W για LED). 

Συγκεκριμένοι παράγοντες ποιότητας (εσωτερική ποιότητα του αέρα), 
έχουν μείνει αμετάβλητες . Ο κανονισμός των κρατών μελών έχει θεωρηθεί ως 
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αμετάβλητος στη μελέτη. Εάν η εναρμόνιση λαμβάνει χώρα στον τομέα του 

αερισμού, τα προτεινόμενα βήματα 2 και 3 των ελάχιστων πρότυπων 

επιδόσεων απόδοσης (MEPS), με βάση το μερικό φορτίο, μπορεί στη συνέχεια 
να εισάγουν πολύ περισσότερα θετικά αποτελέσματα. 

5.10.9 Ανεμιστήρες - Ορισμός Προϊόντος 

Η πρωταρχική λειτουργία του ανεμιστήρα είναι ''να κιν1Ίσει τον αέρα 

μέσα σε ένα δωμάτιο" και η παράμετρος επίδοσης που πρέπει να τηρείται είναι 

ο ρυθμός ροής του αέρα που παρέχεται από τον ανεμιστήρα. Για τους 

ανεμιστήρες οροφιΊς, μια δευτερεύουσα λειτουργία συνίσταται στο φωτισμό 

ενός δωματίου (πρόγραμμα ENERGY STAR). Αυτή η δευτεροβάθμια 

λειτουργία μπορεί να ληφθεί υπόψη στην περιβαλλοντική ανάλυση των 

επιπτώσεων, αλλά δεν θα οδηγήσει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, και τα δύο 

προϊόντα: ανεμιστήρας δωματίου και φωτισμός, μπορούν να εξετασθούν 

χωριστά. 

Το πρότυπο IEC (International Electrotechnical Commission) καλύπτει το 
μεγαλύτερο μέρος των αναγκών, αλλά όχι όλες, αφού οι ανεμιστήρες πύργου 

(κάθετοι), που είναι πλέον πολύ συχνοί στην ΕΕ δεν καλύπτονται ρητά από το 

πρότυπο, το οποίο μπορεί να ισχύει ούτως ιΊ άλλως. Πληροφορίες για την 

κατανάλωση ενέργειας και την ροή αέρα πρέπει να παρέχονται μόνο κατόπιν 

αιτήματος, ενώ υπάρχει περιθώριο ανοχής 10% επί της ονομαστικής ροι1ς του 
αέρα. 

Διεθνής νομοθεσία έχει ήδη υπάρξει για κάποια περίοδο σε λίγες 

περιπτώσεις, με δύο προσεγγίσεις, είτε με τη μέγιστη κατανάλωση ηλεκτρικιΊς 

ισχύος σε συνάρτηση με τη διάμετρο του ανεμιστήρα ή βασίζεται σε μια 

προσέγγιση SFP (σχέση μεταξύ ρυθμός ροής του αέρα και ηλεκτρικής 

ενέργειας). Υπάρχει μια νέα νομοθεσία στην Κίνα που φαίνεται να είναι 

συνεπής με το διεθνές πρότυπο και που μπορεί να περιλαμβάνει ανεμιστήρες 

πύργου . 

Το πεδίο είναι περιορισμένο σε οικιακούς ανεμιστήρες. Εμπορικές 

ονομασίες των προϊόντων που εντοπίζονται είναι οι ακόλουθες: 

- επιτραπέζιος ανεμιστήρας, 
- επιτοίχιος ανεμιστήρας, 
- επίδαπεδιος ανεμιστήρας, 
- ανεμιστήρας σε βάθρο, 
- ανεμιστήρα οροφής, 
- ανεμιστήρας πύργου (κάθετος), 
- ανεμιστήρες ασφαλείας. 
Το υπάρχον όριο των 125 W, που βρέθηκε στις κατηγορίες Prodcom 

μπορεί να αντιστοιχεί στο φάσμα των οικιακών προϊόντων. Προς το παρόν, 

δεν έχει τεθεί περιορισμός ισχύος ή ποσοστού ροής αέρα. 

5.10.10 Ανεμιστήρες - Ορισμός βασικών περιπτώσεων 

Τρεις βασικές περιπτώσεις έχουν οριστεί για τους περισσότερους κοινούς 
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τύπους των ανεμιστήρων: επιτραπέζιοι, βάθρου και τους ανεμιστήρες πύργου. 
Λίστες υλικού των βασικών περιπτώσεων εμφανίζουν παρόμοια σύνθεση σε 

υλικά. 

Η ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δείχνει ότι δύο κύριες 

φάσεις ζωής είναι η φάση της χρήσης και η φάση της παραγωγής. Στη 

συνέχεια, το υλικό που εισέρχεται στη σύνθεση του προϊόντος είναι σημαντη<ΙΊ 
παράμετρος για τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου των 

ανεμιστ1Ίρων. 

Κατά μέσο όρο, η κατανάλωση ενέργειας αντιπροσωπεύει το 27% του 
κόστους κύκλου ζωής για τον τελικό χρήστη των ανεμιστήρων. Η ηλεκτρική 

ισχύς των ανεμιστήρων πύργου είναι χαμηλότερη κατά μέσο όρο από ό,τι για 

τους επιτραπέζιους ή βάθρου, αλλά η κατανάλωση ενέργειας είναι του ίδιου 
επιπέδου με επιτραπέζιους ή βάθρου, λόγω της stand-by ενέργειας. Η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε αναμονή αντιπροσωπεύει περίπου το 4 % 
του συνολικού κόστους του κύκλου ζωής για έναν ανεμιστήρα πύργου, και 

περίπου το 1 % του συνόλου των δαπανών κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
για το σύνολο των ανεμιστήρων της ΕΕ. 

Η συνολική επίπτωση είναι περίπου το ένα δέκατο εκείνου των 
κλιματιστικών για το απόθεμα των προϊόντων κατά το 2005 και παραμένει 
σταθερό έως το 2020, ενώ οι επιπτώσεις για τα κλιματιστικά αυξάνονται σε 
μεγάλο βαθμό το 2025 και οι επιπτώσεις των ανεμιστήρων παραμένουν 
σταθερές. Πράγματι, η δυναμική των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
αποθεμάτων του προϊόντος ακολουθεί την τάση των αποθεμάτων των 
προϊόντων που υποτίθεται ότι θα επιτευχθεί το μέγιστο του το 2015, με αύξηση 
κατά 30% και στη συνέχεια θα μειωθεί μέχρι το 2025 να φθάσει στην ίδια τάξη 
μεγέθους του αποθέματος του 2005 λόγω του ανταγωνισμού με τα 
κλιματιστικά. 

5.10.11 Ανεμιστήρες - Δυναμικό Βελτίωσης 

Στην αγορά της ΕΕ, δεν υπάρχει απολύτως καμία συσχέτιση μεταξύ τιμής 
και απόδοσης της ενέργειας. Έτσι δεν μπορούμε να βρούμε ένα ελάχιστο 

κόστος κύκλου ζωής (LLCC) παρατηρώντας την αγορά. Πρέπει να 
οικοδομήσουμε τεχνικά σενάρια που βασίζονται σε βελτιωμένα στοιχεία. 

Η καμπύλη κόστους κύκλου ζωής (LCC) δείχνει τη βέλτιστη αξία των 

υπηρεσιών για τους επιτραπέζιους και βάθρου ανεμιστήρες σε 1,00, σε 

σύγκριση με τη δηλωθείσα αξία των 0,60, μία μετρούμενη τιμή του 0,22 και ένα 
ταϊβανέζικο ελάχιστο πρότυπο επιδόσεων απόδοσης (MEPS) περίπου 0,70. 

Για τους ανεμιστήρες πύργου, η βελτίωση της κατάστασης αναμονής 
φαίνεται η πιο επείγουσα βελτίωση, ακολουθούμενη από τη χρήση των 
καλύτερων κινηηΊρων. Η καμπύλη LCC δείχνει μια βέλτιστη τιμή των 
υπηρεσιών γύρω από 1,50, σε σύγκριση με τη δηλωθείσα αξία των 0,60 για το 
σημείο εκκίνησης, που επιβεβαιώνεται από τα πειράματα μας. 

Η διαφορά που ήδη υπάρχει στην αντίληψη των επιδόσεων και των 
πελατών μεταξύ των κατ' αποκοπή περιστροφικούς ανεμιστ1Ίρες και 
κατευθυντικούς ανεμιστήρες πύργου υποδεικνύει μια πιθανή κατεύθυνση για 
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την βέλτιστη μη διαθέσιμη τεχνολογία (ΒΝΑΤ): πολύ μικρότερη ροή, αλλά 

κατευθυνόμενη στο σωστό σημείο, όπως σε αεροπλάνα, και μερικά τρένα. 

5.10.12 Ανάλυση των σεναρίων 

Το σενάριο που εξετάζεται στη μελέτη: απόκτηση σωστών πληροφοριών 

σχετικά με τα προϊόντα και την εφαρμογή απαιτήσεων και πεδίου εφαρμογ11ς. 

Ένας ανεμιστήρας είναι κάθε προϊόν που έχει σχεδιαστεί για να δώσει 

ταχύτητα στον αέρα στο εσωτερικό ενός δωματίου, προκειμένου να βελτιωθεί η 

ανθρώπινη άνεση. Ανάμεσά τους, οι ανεμιστήρες πύργου καθορίζονται από 

το χαρακτηριστικό για τη μετακίνηση του αέρα: μιας πολλαπλής ροι1ς 

τουρμπίνας (εφαπτομενική) . Μεταξύ των άλλων οπαδών, οι ανεμιστήρες 

οροφής ορίζονται από το σύστημα που επιτρέπει σε μια οριζόντια λειτουργία: 

ένα κρεμαστό σύστημα με στερέωση στην οροφή. Το πεδίο της μελέτης 

περιορίζεται σε ανεμιστήρες με μια ισχύ κάτω από 125W. 
Πρώτη απαίτηση: Κανένα προϊόν στο πεδίο εφαρμογ11ς δεν πρέπει να 

διατίθεται στην αγορά εάν δεν φέρει πινακίδα σήμανσης με τη «χρ11011 

ηλεκτρικής ενέργειας» σε Watt, «αξία χρήσης» (m3 /λεπτό)/W και 

«ονομαστική παροχή αέρα» σε m3/λεπτό και με την ένδειξη της δοκιμής βάσει 

πρότυπου IEC 879, και «θόρυβος» dBA και την ένδειξη των 

χρησιμοποιούμενων κατά πρότυπο δοκιμών: ISO 10302:1996 ή ΕΝ 60704-2-7. 
Αυτό θα ισχύει το αργότερο δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της απαίτη011ς. 

Δεύτερη απαίτηση: Οι απαιτήσεις σχετικά με την κατάστα011 αναμονής 11 
εκτός λειτουργίας για τα ΠκΕ που εφαρμόζονται πλήρως στα προϊόντα, με 

καμία καθυστέρηση σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. 

Τρίτη απαίτηση: Κανένα προϊόν στο πεδίο εφαρμογής δεν πρέπει να 

διατίθεται στην αγορά εάν δεν φθάνει την ελάχιστη αξία των υπηρεσιών και 

το ανώτατο όριο θορύβου που δίδεται από συγκεκριμένο πίνακα. Για την 

επαλήθευση αυτιΊ θα ισχύει το IEC 879 με ανοχή 10% επί της ροής του αέρα 
(και κατά συνέπεια για την αξία των υπηρεσιών) . Αυτό ισχύει, το αργότερο 

τρία έτη μετά τη δημοσίευση της απαίτησης. 

5.10.13 Συνολικές επιπτώσεις των σεναρίων στην ΕΕ-25 

Εάν οι πληροφορίες για τα μέτρα καθαρισμού και τα ελάχιστα πρότυπα 

επιδόσεων απόδοσης (MEPS) (Ταϊβάν-Κίνας) δρομολογηθούν σύντομα θα 
αρχίσουν να ενεργούν κατά το 2010 και θα υπάρξει αποτέλεσμα το 2020, όταν 
το απόθεμα θα έχει ανανεωθεί. Ένα αναθεωρημένο MEPS βασίζεται στο 

πρότυπο ΕΝ σχετικά με την βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία (ΒΑΤ), που θα 

θεσπιστεί μετά από τα βήματα του 2010, μέχρι το 2015, και μπορεί να έχει 
πλήρη αποτελέσματα το 2025, όταν το απόθεμα θα είναι συμβατό. Με την 
παρεμβολή μπορούμε να υπολογίσουμε το ακόλουθο κέρδος. 
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2005 2010 2015 2020 2025 
BAU- Electricity 

TWl1 2.9 4.0 3.9 3.5 3.2 consumption 
Scenario ,,· itlι firsl MEPS-

TWl1 
2.9 3,96 3,30 2,65 1,99 

Electricil)' consumption 
Potential cvolution with reνiscd 3,96 2,98 1,99 1,01 

MEPS leading to ΒΑΤ TWl1 2.9 
- Electricit)' consunιption 
Saviιιgs " 'ith first MEPS-

T\Vl1 
0,00 0,04 0,60 0,85 1,2 1 

Elcctricil)' consuιnption 

Savings \Vith ΒΑΤ 
TWl1 

0,00 0,04 0,92 1,51 2,19 
- Electricit)' consunιption 
Sa\•ings " 'ith first MEPS- Μι 0,00 0,02 0,26 0,37 0,52 

C02 emissions C02 
Savings \Vilh ΒΑΤ Μι 0,00 0,02 0,40 0,65 0,94 

C02 emissions C02 

Εικόνα 5 - 40 Επιπτώσεις ηλεκτρικής ενέργειας (συνολικι1 ηλεκτριια1 ενέργεια κατά του κύκλου ζωιΊς 
(LC)) του αποθέματος των ανεμιστήρων μεταξύ 2005 -2025 στα σενάρια που προτάθηκαν . 

5.11Lot11: Κυκλοφορητές, Ανεμιστήρες για εξαερισμό σε μη 
οικιακούς χώρους, Κινητήρες και Αντλίες 

5.11.1 Κυκλοφορητές 

Οι κυκλοφορητές σε κτίρια χρησιμοποιούνται κυρίως για την άντληση 

νερού στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης, με ποσοστό μικρότερο του 4 % 
χρησιμοποιούνται για άλλες εφαρμογές, όπως για την κυκλοφορία ζεστού 
νερού, ηλιακή θέρμανση νερού ή ψύξη συστημάτων. Τα αποτελέσματα αυτής 
της μελέτης έχουν σημασία μόνο για τους κυκλοφορητές που 
χρησιμοποιούνται σε συστήματα κεντρικής θέρμανσης. 

Η ισχύς τους κυμαίνεται από 25W - 2500 W, και πάντα πωλούνται ως 
αναπόσπαστο μέρος αντλία - μοτέρ. Η αγορά: των κυκλοφορητών είναι κάπως 
ασυνήθιστη, διότι οι κυκλοφορητές, σχεδόν αποκλειστικά:, κατασκευάζονται 
και πωλούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνολική ενέργεια χρήσης 

των κυκλοφορητών στην ΕΕ-25 είναι 53,2 TWh ετησίως. 

Στην παρούσα μελέτη γίνεται διάκριση μεταξύ δύο τύπων: 

- Ο «αυτόνομος» κυκλοφορητής είναι χωριστό κομμάτι από το λέβητα και έχει 
αγοραστεί ως ξεχωριστό προϊόν. Το τυπικό μέγεθος του κυκλοφορητή που 

χρησιμοποιείται σε ένα ενιαίο σπίτι είναι 65W, και αυτή των εμπορικών ή σε 
κτίρια κατοικιών είναι 450W, εκ των οποίων 6,5 εκατ. πωλούνται ετησίως. 
- Ο «ενσωματωμένος στο λέβητα» κυκλοφορητής παρέχεται στο χρ11στη ~Ίδη 
ενσωματωμένος στο λέβητα. Έχει μια τυπική κατανάλωση ισχύος 90W, οι 
οποίοι καλύπτουν 7,5 εκατ. πωλήσεων ετησίως. 

Η ανάλυση των επιπτώσεων του περιβάλλοντος που εκτελούνται από τη 
χρήση του μοντέλου MEEUP δείχνει ότι σε όλες τις περιπτώσεις η φάσης της 
χρήσεως (λειτουργίας) κυριαρχεί, και έτσι η βελτίωση της ενεργειακ~Ίς 
απόδοσης των προϊόντων είναι το κλειδί για τη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων κατά: την διάρκειας ζωής. 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές βελτιωμένες τεχνολογίες που εντοπίζονται 
βελτιωμένος (στάνταρ) κυκλοφορηηΊς, μεταβλητής ταχύτητας (επαγωγικό 
κινητήρας) και μεταβλητής ταχύτητας (κινητήρας μόνιμου μαγνήτη) . Για κάθε 
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προιον, η εξοικονόμηση ενέργειας υπό διαφορετικές πραγματικές συνθ1Ίκες 

λειτουργίας ζωής εκτιμήθηκε και στη συνέχεια, το συνολικό κόστος κύκλου 

ζωής υπολογίστηκε. 

Η εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως των 13.0TWlι ετησίως θα 

μπορούσαν να επιτευχθούν μέχρι το 2020, εάν η ελάχιστη ενεργειακή απόδοση 
των αυτόνομων κυκλοφορητών που θα πωληθούν είναι της κατηγορίας Α+, 

και αυτό διαπιστώθηκε ότι είναι οικονομική λύση για τους καταναλωτές στο 

πλαίσιο όλων των τυπικών καθηκόντων. Η εξοικονόμηση ενέργειας των 

l.STWh ετησίως μπορεί να επιτευχθεί μέχρι το 2020, καθιστώντας την 

κατηγορία Β το ελάχιστο πρότυπο του κυκλοφορητή που επιτρέπεται να 

πωληθεί. 

Υπάρχει ένα υπάρχον τεχνικό πρότυπο ΕΝ 1151-1:2006 για τη μέτρηση 
των επιδόσεων στους κυκλοφορητές, το οποίο τελεί υπό αναθεώρηση. Το 

αναθεωρημένο πρότυπο θα επιτρέψει τη μέτρηση των επιδόσεων των 

κυκλοφορητών σε ένα όριο ανοχής που είναι επαρκές για τον καθορισμό ενός 

ελάχιστου πρότυπου CE. Υπάρχει επίσης ένα υπάρχον εθελοντικό σύστημα 
σήμανσης για αυτόνομους κυκλοφορητές μέχρι 2.500 W. Το οποίο 

διαπιστώνεται ότι είναι επαρκές για την τρέχουσα σύνθεση των προϊόντων της 

αγοράς. 

Η πραγματική ενέργεια που θα εξοικονομηθεί θα ποικίλλει από σύστημα 

σε σύστημα, αλλά κάτω από όλα τα κοινά χαρακτηριστικά λειτουργίας του 

βελτιωμένου προτύπου κυκλοφορητών, καθώς και εκείνοι με μεταβλητό έλεγχο 

ταχύτητας (κινητήρα μόνιμου μαγνήτη) είναι οικονομικά ελκυστική. Πιθανές 

αλλαγές στο ευρύτερο σύστημα στο οποίο είναι συνδεδεμένοι μπορούσαν να 

έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κατανάλωση κυκλοφορητών στην ΕΕ 

για την ενέργεια από οποιεσδήποτε περαιτέρω βελτιώσεις στην τεχνολογία 

κυκλοφορητών, αλλά η λεπτομερής εξέταση του γεγονότος αυτού είναι εκτός 

του πεδίου εφαρμογής της παρούσας έκθεσης. 

Οι κυκλοφορητές αποκλείονται από τις WEEE και RoHS νομοθεσίες, 
αλλά ακόμα κι έτσι, όλα τα υφιστάμενα σχέδια εμφανίζονται από την έρευνα 

για να είναι επιλέξιμα. 

5.11.2 Προτεινόμενες πολιτικές 

1. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ενεργειακή απόδοση για όλους τους 

αυτόνομους κυκλοφορητές πρέπει να καθορίζεται ως κλάσης Α + στην 
προτεινόμενη αναθεώρηση του εθελοντικού συστήματος mΊμανσης 

EUROPUMP. Τουλάχιστον πέντε χρόνια ειδοποίησης θα πρέπει να δοθούν 
από αυτή ώστε να επιτραπεί σε όλους τους κατασκευαστές επαρκής χρόνος για 

το σχεδιασμό και την κατασκευή συμμορφωμένων προϊόντων, (2012). Αυτό θα 
οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας 15.6 TWh ετησίως μέχρι το 2022, με 
εξοικονόμηση 13.0 TWh ετησίως έως το 2020. 

2. Επειδή οι κυκλοφορητές ενεργειακής κλάσης Β χρησιμοποιούν μια 

διαφορετική τεχνολογία από τους κλάσης Α + ~Ί παραπάνω κυκλοφορητές, δεν 
αποτελούν ένα στοιχειώδες αναπτυξιακό βήμα στο δρόμο για το σχεδιασμό 

μιας κλάσης Α+ κυκλοφορητή. Συνεπώς συνάγεται το συμπέρασμα ότι θα 
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προκαλέσει στους κατασκευαστές σημαντική πρόσθετη εργασία για μικρό 

κέρδος αν οι κλάσης Β οριζόταν ως το ενδιάμεσο ελάχιστο επίπεδο στους 
κυκλοφορητές. Εξ ου μια άμεση μετάβαση σε κλάση Α + θεωρείται ως η 
καλύτερη επιλογή για τους κατασκευαστές και καταναλωτές. 

3. Οι κυκλοφορητές πρέπει να υπόκεινται στους ανώτατους στόχους 
λειτουργίας αναμονής εν δυνάμει της Lot 6 EuP μελέτης σχετικό: με την 
κατανάλωση ρεύματος κατά τη λειτουργία αναμονής. 

4. Λόγω ότι η 1Ά11 κατηγορία στο υφιστάμενο εθελοντικό σύστημα 

σήμανσης έχει μεγάλο εύρος, συνιστάται να χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, έτσι 
ώστε να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των προϊόντων πέρα από το ελάχιστο 
επίπεδο για την κατηγορία Α. Τα αναθεωρημένα επίπεδα απόδοσης (Δείκτης 
ενεργειακής απόδοσης ή τιμές ΕΕΙ) φαίνονται στον πίνακα 5 - 41: 

Class Energy Efficiency 
lndex (ΕΕΙ) 

Α** ΕΕΙ < 0.20 
Α* 0.20 s ΕΕΙ < 0.30 
Α 0.30 s ΕΕΙ < 0.40 
Β 0.40 s ΕΕΙ < 0.60 
c 0.60 s ΕΕΙ < 0.80 
D 0.80 s ΕΕΙ < 1.00 
Ε 1.00 s ΕΕΙ < 1.20 
F 1.20 s ΕΕΙ < 1.40 
G ΕΕΙ ~ 1.40 

Εικόνα 5 - 41 Πίνακας αναθεωριηιένων επιπέδων απόδοσης των κλάσεων και Δεικτών Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΕΕΙ) για τους κυκλοφορητές. 

Για βοήθεια στη διαφοροποίηση των επιδόσεων των διαφόρων 
κυκλοφορητών πριν από τη διάσπαση της κατηγορίας Α κυκλοφορητών σε 
νέες κατηγορίες, η πραγματικό: υπολογισμένη κατανάλωση ενέργειας που 
βασίζεται σε λειτουργία για 5.000 ώρες ετησίως πρέπει να εμφανίζεται 
παράλληλα με την ετικέτα κατηγορίας. 

Μόλις η κατηγορία Α + έχει γίνει το ελάχιστο πρότυπο που μπορεί να 
πωληθεί, το υφιστάμενο εθελοντικό σύστημα σήμανσης A-G θα καταστεί 
περιττό. Αυτό θα πρέπει να φανεί πολύ θετικά ως ένα παράδειγμα του πώς η 
σήμανση μπορεί να συμβάλει στη μετατροπή μιας αγοράς. Θα μπορούσε στη 
συνέχεια να αντικατασταθεί από ένα νέο σύστημα σήμανσης που εκτείνεται 
μέχρι τις κατηγορίες Α και Α ++, με τις αποφάσεις σχετικά με την ονοματολογία 
που πρέπει να χρησιμοποιείται, η οποία ορίζεται την ίδια στιγμιi. 

5. Κυκλοφορητές κλάσης Α++ θα μπορούσαν να προσελκύσουν την 11Top 
Ten11 ετικέτα ή άλλο σιiμα να διακρίνονται ως τα καλύτερα διαθέσιμα 
προϊόντα στην αγορά. 

6. Το υφιστάμενο εθελοντικό σύστημα σήμανσης EUROPUMP πρέπει να 
καταστεί υποχρεωτικό, με έλεγχο αυτού από την Ευρωπαϊκιi Επιτροπιi. 

7. Το υφιστάμενο εθελοντικό σύστημα σήμανσης δεν εφαρμόζεται σε 
ολοκληρωμένα συστήματα λεβήτων - κυκλοφορητών . Λόγω της 
πολυπλοκότητας της ανάλυσης του εν λόγω προϊόντος θεωρείται ότι για τώρα 
είναι επαρκής να επιτρέπει τη βελτίωση κυκλοφορητών, και να επιλεγεί ως 
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μέρος στην συνολική κατανάλωση ηλεκτρική ενέργεια του λέβητα . Η παρούσα 

πρόταση εκπονήθηκε στη Lot 1 μελέτη. Δυστυχώς, η σταδιαΚli κατάργηση της 
μελέτης σήμαινε ότι τα λεπτομερή κριτιiρια συνολιΚΙiς ηλεκτρικής ενέργειας 

για τους υπολογισμούς Lot 1 ήταν σε θέση να λάβουν υπόψη τα τελικά 
αποτελέσματα της παρούσας μελέτης Lot 11. Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις της 
κατηγορίας Α + ισοδύναμου ολοκληρωμένου συστιiματος λέβητα 

κυκλοφορηηi θα πρέπει να αναθεωρείται περιοδικά για να ελέγχει ότι οι 

πωλήσεις είναι συγκριτικά παρόμοιες με εκείνες των αυτόνομων 

κυκλοφορητών. Αν δεν είναι, τότε αυτιi η πολιτική πρέπει να αναθεωρηθεί. 

8. Το πρότυπο ΕΝ 1151-1:2006 Αντλίες - ροτοδυναμικές αντλίες -
κυκλοφορητές με ονομαστική ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200W για 

εγκαταστάσεις οικιακής θέρμανσης και εγκαταστάσεις ζεστού νερού έχει 

αρκετές αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως βάση ενός μέτρου εφαρμογής 

- Η επιτρεπόμενη ανοχή για την κεφαλή λειτουργίας (στο σημείο μηδέν 
ροή) είναι μεγάλη (+/ -10%). 

- Το πρότυπο δεν προσδιορίζει κάποια όρια ανοχιiς για τον εξοπλισμό 
που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ροής. 

- Το πρότυπο δεν παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία ως προς τον τρόπο 

απόδοσης που πρέπει να καθοριστούν. 

- Μια μεθοδολογία πρέπει να καθοριστεί για ένα βελτιωμένο τρόπο 

αξιολόγηση της απόδοσης των κυκλοφορητών μεταβλητής ταχύτητας. 

5.11.3 Ανεμιστήρες για εξαερισμό σε μη οικιακούς χώρους 

Οι ανεμιστήρες μπορούν να οριστούν ως «μηχανές με περιστροφικές 

λεπίδες, που χρησιμοποιούνται για να διατηρηθεί μια συνεχής ροή ενός 

αερίου, συνιiθως αέρα», ή, γενικότερα, όπως οι συσκευές που 

χρησιμοποιούνται για την <<μετακίνηση αερίων από ένα μέρος στο άλλο» . 

Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των ανεμισηiρων μπορούν να ταξινομηθούν 

όπως στο σχήμα παρακάτω. Εξ ορισμού, σε αύη1 την προπαρασκευαστική 

μελέτη ΠκΕ, μόνο οι ανεμιστήρες για τον εξαερισμό σε μη οικιστικά κτίρια 

εξετάζονται (επίσης συμπεριλαμβανομένων και των βιομηχανικών κτιρίων, 

αλλά όχι εξαερισμός για βιομηχανικές διαδικασίες). 

lndustήal 
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Equlpment 
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Εικόνα 5 - 42 Κατηγοριοποίι1ση των ανεμιστι1ρων με βάση το πεδίο εφαρμογι1ς. 

Οι μη οικιακοί χώροι - κτίρια περιλαμβάνουν εμπορικά και βιομηχανικά 
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κτίρια. Σύμφωνα με τους [Frost & Sullivan Ltd, 2000] τα εμπορικά κτίρια 
περιλαμβάνουν γραφεία, κτίρια λιανικ~Ίς, χώροι ελεύθερου χρόνου 
(ξενοδοχεία, μπαρ, γυμναστήρια, θέατρα, και τα παρόμοια) και τα ινστιτούτα. 

5.11.4 Δυναμικό Βελτίωσης 

Οι μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης στους ανεμιστήρες και των συναφών 

συστημάτων τους μπορεί να επιτευχθούν με την αύξηση της αποδοτικότητας. 
Υποστηρίζεται ότι θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί περικοπή του 30% στη 

συνολική ισχύς εισόδου του ανεμιστήρα απλά με την καλύτερη επιλογ11 των 

ανεμιστήρων, των συστημάτων μετάδοσης, τους κινητήρες τους και τον έλεγχό 

τους και την καλύτερη σχεδίαση των συστημάτων. Ακόμη και αν η τιμή 

αγοράς είναι υψηλότερη, το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας θα μειωθεί καθώς 
λιγότερη ενέργεια καταναλώνεται κατά την λειτουργία του ανεμιστήρα καθ' 
όλη την ζωή του. 

base case measure for improvement 

fan Forward curved centrifugal (η=60 %) Aerofoil bladed centrifugal (η=ΒΟ %) 

tube axial vane axial 

Axial (η=75 %) Axial with guide vanes (η=83 %) 

trans- V-belt Raw-edged belt (drive efficiency up to 98 %) 
mission V-/raw-edged belt coupling drive (with speed control) 

V-/raw-edged belt fan directly mounted on motor shaft 

motor induction motor (squirrel cage) inclusion of more active material 

induction motor (squirrel cage) permanent magnet motor 

induction motor (squirrel cage) switch reluctance motor 

induction motor (squirrel cage) electronically commutated (EC) motor (effi-
ciency up to 80 % for smaller motors) 

Εικόνα 5 - 43 Πιθανά μέτρα βελτίωσης. 

Σημαντικές βελτιώσεις μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της 

βελτιωμένης απόδοσης του προϊόντος. Οι δυνατότητες για τη βελτίωση των 

προϊόντων καθίστανται εμφανείς κατά την ανάλυση των διαγραμμάτων 
απόδοσης των πλέον τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων, όπως φαίνεται στο 
κεφάλαιο 4.3.3.4 της μελέτης για την ανεμιστ1Ίρες κυκλοφορίας αέρα. Ο 
παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τα 
διαγράμματα απόδοσης. Με την παραδοχή ότι το μέσο προϊόν μπορεί να έχει 
αποτελεσματικότητα μεταξύ των ελάχιστων και των μέγιστων τιμών, ένα μέσο 
προϊόν θα μπορούσε επομένως να βελτιωθεί κατά πάσα πιθανότητα από 5 έως 
10%. Ωστόσο, για τα διάφορα προϊόντα, αυτό σημαίνει ότι η αποδοτικότητα 
μπορεί να αυξηθεί με διαφορετικούς ρυθμούς, τα υψηλότερα αποδοτικά 
προϊόντα έχουν χαμηλότερο δυναμικό βελτίωσης από τα περισσότερο 
αναποτελεσματικά προϊόντα. 

Αν οι δυνατότητες βελτίωσης ενσωματωθούν στο μοντέλο φύλλου 
ανάλυσης EuP, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βελτίωσης της 
ανταποδοτικότητας μπορούν να υπολογιστούν . Αυτό γίνεται με τη μείωση του 
ηλεκτρικού ρεύματος για το ίδιο μέσο προϊόν. Ως παράδειγμα ο υπολογισμός 
εξηγείται . Η μέση ισχύς του προϊόντος της κατηγορίας 1 είναι 0,8 kW. Μαζί με 
μια ενδεχόμενη βελτίωση του κατά 33,3%, ο νέος υπολογισμός των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον θα γίνει με ισχύ 0,8 kW χ 0,667 = 0.533 kW. Δεδομένου ότι η 
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φάση της χρήσης κυριαρχεί στον αντίκτυπο, η αύξηση της αποδοτικότητας θα 

οδηγήσει σε μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ίδιο ποσοστό, π.χ. 

κατά 33,3% για προϊόν της κατηγορίας 1. 

Typlcal 
Achieνable lm- Δη(max;mlnl Of Product Dlrectlon of efflclency 

Category flow Type 
ofthe 

proνement of exlstlng prod-

product the product uct'I 

[%] (%] ['lo-polnts] 

1 Axial 
<= 300 Pa 

30,0% 33,3% 20,0% 
1 (static DΓθSSUΓθ) 

2 Axial 
> 300 Pa 

38,0% 19,7% 15,0% 
1 rstatlc oressure\ 

3 Centrifugal 
forward curνed 

30,0% 25,0% 15,0% 
1 lwith housina) 

4 Centήfugal 
backward curνed 

50,0% 13,0% 13,0% 
! Cfree-wheel\ 

5 Centήfugal 
backward curνed 

60,0% 8,3% 10,0% (with scroll housing) 

6 Other Βοχ fans 30,0% 33,3% 20,0% 

7 Other Roof fans 40,0% 31,3% 25,0% 

8 Other Cross-Πow fans 8,0% 62,5% 10,0% 
1 Δη1 ,....;n11nι Ιs the approximate efficiency difference between the best and the worse efficlencles of the products based on 
the collected data 

Εικόνα 5 - 44 Σύνοψη τι1ς διαφοράς του μέσου όρου απόδοσης των προϊόντων ανά κατηγορία. 
(Σημειώνεται ότι οι απόλυτες τψές βασίζονται κυρίως στο μέγεθος). 

Αν όλα τα προϊόντα της κατηγορίας 1, αντικατασταθούν από τα 

βελτιωμένα προϊόντα, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (σε GWPlOO) θα ~Ίταν 
ως εκ τούτου, επίσης, μειωμένες κατά ένα τρίτο από 3 έως 2 εκατ. τόνους 
ισοδυνάμου C02. 

5.11.5 Σενάριο 

Το προτεινόμενο εύρος ισχύος για την πιθαν1Ί εφαρμογ11 είναι 125 W -
500 kW. Αφού οι ανεμιστήρες κάτω των 125 W είναι εκτός του πεδίου 

εφαρμογής της εν λόγω μελέτης, λόγω ότι θεωρούνται προϊόντα οικιακά με 

βάση την ονοματολογία NACE/ PRODCOM. Ως εκ τούτου Ελάχιστα 

Πρότυπα Χαρακτηριστικά Ενεργειακής Απόδοσης (MEPS) προτείνονται για 
τους εν λόγω ανεμιστήρες στη μελέτη. Γίνεται αναφορά στο Lot 10 που 
ασχολείται με τον οικιακό εξαερισμό. Όλοι οι άλλοι ανεμιστήρες θα πρέπει να 
πληρούν τα Ελάχιστα Πρότυπα Χαρακτηριστικά Ενεργειακής Απόδοσης 

(MEPS). 
Όλα τα προϊόντα ανεμιστήρων μπορούν να περιγραφούν γενικά ως 

ακολούθως: 

Οι μηχανές περιστρεφόμενων λεπίδων που χρησιμοποιούνται για να 

διατηρηθεί η ροή του φυσικού αερίου, συVΙΊθως αέρας, οι οποίοι οδηγούνται 

από έναν ηλεκτρικό κινητήρα. Οι ανεμιστήρες αυτοί μπορούν να διαιρεθούν 

περαιτέρω σε οκτώ κατηγορίες, όπως φαίνεται στον πίνακα 5 - 9. 
Η κατηγορία 8 των προϊόντων δείχνει επίπεδα MEPS πολύ κάτω από 

όλες τις άλλες κατηγορίες. ΑυηΊ η κατηγορία των προϊόντων συνήθως 

χρησιμοποιείται μόνο κάτω από το 1 kW, και σημαντικές βελτιώσεις της 
αποδοτικότητας μπορούν κυρίως να επιτευχθούν με τη χρήση καλύτερων 

κινητήρων, όπως ηλεκτρονικά οδηγούμενοι κινητήρες. Μόνο σε μικρά μεγέθη 

έχουν πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλους τύπους από πλευράς αύξησης της 
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παροχής αέρα με τα ίδια μεγέθη τροχών. Στην ανώτερη ισχύ ανταγωνίζονται 

προς τα εμπρός κυρτούς φυγοκεντρικούς (κατηγορία 3) και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να επιτύχουν το ίδιο επίπεδο MEPS και τα προϊόντα αυτά. 

MEPS in % \ο be introduced in 2010 Power Range 

0.125-1 kW 
1 

1-10 kW 10-500 kW 

MEL 1 - Axial <=300Pa 3.42*1n(Peι) + 27.12 -35 

MEL2 - Axial > 300Pa 2 .28*1n(Peι ) + 29.75 =35 

MEL3 - Cetrifugal forw w housing 2 . 74*1n(Peι ) + 28.69 =35 

MEL4 - Centrifugal backw free wheel 4.68*1n(Pcι ) + 47.23 =58 

MEL5 - Centrifugal backw w housing 4. 56*Ιn(Ρ.ι) + 44.49 =55 

MEL6 - Βοχ fans 7.53*Ιn(Ρ.ι) + 25.66 =43 

MEL7 - Roof fans 3.42*1n(P01 ) + 37.12 =45 

MEL8 - Cross-flow fans =8 
1 11 . 73*1n(Peι ) + 8 =35 

Results should be rounded to one diqit, Ρeι to be entered in kW 

Πίνακας 5 - 9 Προτεινόμενα επίπεδα ελάχιστών προτύπων ενεργειακής απόδοσης για τις 8 
κατηγορίες ανψιστήρων (2010) . 

Για την εκτίμηση της πιθανιΊς εξοικονόμησης που σχετίζεται με την 
εισαγωγή των ελαχίστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης, οι δύο υποθέσεις 
εξετάστηκαν σε σύγκριση με το Business-as-usual σενάριο. Τα σενάρια έχουν 
ως εξής: 

1. BaU: Δεν απαιτείται περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 
ανεμιστήρα 

2. MEPS 10: Σταμάτημα της χειρότερης των συσκευών με αντίστοιχα 

επίπεδα απόδοσης για κάθε μία από τις 8 κατηγορίες ανεμιστ1Ίρα από 
1.10.2010 και, συνεπώς, βελτίωση της μέσης απόδοσης των προϊόντων που 
εισέρχονται στην αγορά κατά 10%. 

3. MEPS 15: Σταμάτημα της χειρότερης των συσκευών με αντίστοιχα 
επίπεδα απόδοσης για κάθε μία από τις 8 κατηγορίες ανεμιστήρα από 
1.10.2010 και, συνεπώς, βελτίωση της μέσης απόδοσης των προϊόντων που 
εισέρχονται στην αγορά κατά 15%. 

Στο σενάριο BaU θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχει βελτίωση της 
αποδοτικότητας των νεοεισαχθέντων ανεμιστήρων, η οποία γίνεται στο 
μέλλον, λόγω της υψηλής πίεσης των τιμών στην αγορά, «κίνητρα» που 
υπάρχουν συχνά στην αγορά εξαερισμού κτιρίων. Η εισαγωγή των ελάχιστων 
ενεργειακών προτύπων απόδοσης (MEPS), ωστόσο, θα διακόψει τα φτωχότερα 
προϊόντα από την αγορά και έτσι θα οδηγήσει σε αύξηση της μέσης απόδοσης 
των προϊόντων στην αγορά. Με την υπόθεση ότι περίπου το 10% των 
προϊόντων με τη χαμηλότερη απόδοση στην αγορά, θα απαγορευθεί, η μέση 
απόδοση των προϊόντων που πωλούνται στην αγορά ενδέχεται να αυξηθεί 
κατά 10 ή 15%. Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τις πιθανές εξοικονομήσεις 
λόγω της εισαγωγής των MEPS για τις δύο αυτές περιπτώσεις, σε σύγκριση με 
το σενάριο BaU. Με βάση υπολογισμούς του κόστους κύκλου ζωής φαίνεται να 
είναι λογικό να εισχωρήσει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στην αγορά με MEPS 
της πρώτης βαθμίδας ή μερικά χρόνια αργότερα . Ωστόσο, δεδομένου ότι τα 
πρότυπα απόδοσης θα επιφέρουν στρέβλωση της αγοράς στην Ευρώπη (οι 
κατασκευαστές με υψηλή απόδοση και χαμηλή απόδοση δεν είναι 
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κατανεμημένοι εξίσου σε ολόκληρη την Ευρώπη), συνιστάται να αυξηθούν οι 

απαιηiσεις MEPS το 2020 σημαντικά, καθώς σε αυτή την περίπτωση οι 

κατασκευαστές θα έχουν αρκετό χρόνο για να προσαρμοστούν στη νέα 

κατάσταση της αγοράς. 

Οι τιμές των πινάκων δίνονται σε ετήσια βάση για κάθε συγκεκριμένη 

κατηγορία προϊόντος και επιπλέον για το συνολικό χρόνο μεταξύ της 

προτεινόμενης εισαγωγής των προτύπων ενεργειακής απόδοσης την lη 

Ιανουαρίου, 2010 και το 2020 έτος στόχο . Οι σωρευτικές εξοικονομήσεις που 

σχετίζονται με την εισαγωγή των ελάχιστων ενεργειακών προτύπων απόδοσης 

υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθούν μεταξύ 29,6 TWh για το MEPS + 10 και 
44,4 TWh για το MEPS + 15 σενάριο . 

Addltlonal ene 'Ιlν saνlnα per year (TWh], Assumed aνeraαe eff/c/encν /mproνement due to MEPS 10% 

Το181 
Prod. Type 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 NVlngaln 
Cat. 2020 

1 Axial <= 300 Pa 
0,104 0,105 0,1 06 0,107 0,108 0,109 0,110 0,111 0.113 0,114 0,115 0,116 0,117 0,118 0,119 1.2δ1 

1l static oressure) 
2 Axlal > 300 Pa 

0,487 0.492 0,497 0.502 0,507 0,51 2 0,517 0,523 0,528 0,533 0,538 0,544 0,549 0,555 0,560 5,867 ι(static pressure) 
3 Centrnugal foιward curνed 

0,146 0,148 0,149 0,151 0.152 0,154 0,155 0,157 0,158 0.160 0,162 0,163 0,165 0,166 0,168 1,781 blades lwίth caslna) 
4 Contrifugal backward 

0,384 0,388 0,392 0,396 0,400 0.404 0.408 0,412 0,416 0,420 0.425 0,429 0,433 0.437 0,442 4,δ2δ curνed blades (no casina) 
5 Cenltifugal backwerd curνed 

0,436 0.440 0,444 0,449 0,453 0,458 0,462 0,467 0.472 0,476 0.481 0,486 0.491 0,496 0,501 δ,242 blades (with scroll housing) 
6 Other Βοχ fans 0,097 0,098 0,099 0.100 0.101 0,102 0.103 ο 104 0,105 ο 106 0.107 ο 109 0,110 0.111 ο 112 1171 
7 Other Roof fans 0,792 0,800 0,808 0.816 0,825 0,833 0,841 0,850 0.858 0,867 0,875 0,884 0,893 0.902 0,911 9 ....... 
8 oιher αoss-ιlow rans 0,014 0.015 ο 015 0.015 0.015 0,015 0,015 0016 0.016 0016 0.016 0016 0,016 0,016 0,017 0174 

Total antlclpιtod Savlngι ;.αι,~ 

·~ 
Πίνακας 5- 10 Πιθανι1 εξοικονόμηση ενέργειας σε TWh λόγω της εφαρμογής των ελάχιστων 

ενεργειακών προτύπων απόδοσης - περίnτωσης 10% βελτίωσι1 ς. 

Addltlonel enerαν saνlng per νear , ι whJ, Assumed ιινerιιιe eΠ/clencν Ιmι rovement due ιο MEPS 15% 

Το181 
Prod . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 aινΙηgι Ιη 
Cat. Type :ιο2ΙΙ 

1 Axial <= 300 Pa (stalic 
0,156 0,1 57 0,159 0,161 0,162 0.164 0,165 0,167 0,169 0.170 0,172 0.174 0,176 0,177 0,179 1.878 IDressure) 

2 Axial > 300 Pa (static 
0,731 0,738 0,746 0,753 0,761 0,768 0,776 0,784 0,792 0,800 0,808 0,816 0,824 0,832 0,840 8,800 

IPressuro) 
3 Centrifugal forward curνed 

0,21 9 0,222 0.224 0,226 0,228 0,231 0,233 0,235 0,238 0.240 0,242 0,245 0,247 0,250 0,252 2,841 
blades (wilh casing) 

4 Centrifugal backward curνed 
0,576 0,582 0,588 0,594 0,600 0,606 0,612 0,618 0,624 0,630 0,637 0,643 0,650 0,656 0,663 8,038 

blades (no casino) 
5 Centrifugal backward curνed 

0,653 0,660 0,666 0,673 0,680 0,687 0,693 0,700 0,707 0,714 0,722 0,729 0,736 0,744 0,751 7,883 
blades (with scroll housina) 

6 Other Βοχ rans ο 146 0,147 0,149 0,150 0,152 ο 153 ο 155 0,156 ο 158 ο 160 0,161 0,163 0,164 ο 166 ο 168 , .. δ8 
7 Other Roor fans 1,189 1,200 1,212 1,225 1,237 1,249 1.262 1,274 1,287 1.300 1,313 1,326 1,339 1,353 1,366 14 .. 
8101her eross-flow Ιans 0022 ο 022 0,022 0022 0023 0,023 0,023 0,023 0,024 0024 ο 024 0,024 0,024 0025 0025 n 

Totιl antlclpatιd Saνlngι - .. 
11 • 

Πίνακας 5-11 Πιθανή εξοικονόμηση ενέργειας σε TWh λόγω της εφαρμογής των ελάχιστων 
ενεργειακών προτύπων απόδοσης - περίnτωσης 15% βελτίωσ11ς. 

Εάν τα πρότυπα MEPS δεν εισαχθούν την 1.1.2010, η ενδεχόμενη 

εξοικονόμηση του τρέχοντος έτους θα χαθεί, που ισοδυναμεί με 2,6 έως 3,8 
TWh. Για κάθε επιπλέον έτος που τα επίπεδα ενεργειακών προτύπων 

αργήσουν να εισαχθούν, περίπου η ίδια ποσότητα εξοικονόμησης ενέργειας 

που οφείλεται στα ελάχιστα ενεργειακά πρότυπα απόδοσης θα χαθεί. 

5.11.6 Κινητήρες 

Στην ανάλυση που διενεργήθηκε προκύπτει ότι οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις και οι επιπτώσεις του κόστους κύκλου ζωής που προκύπτουν από 
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τους κινητήρες μπορούν, ως επί το πλείστον, να αποδοθούν στη φάση χρήσης. 

Οι περισσότεροι κινητήρες αγοράζονται από τους κατασκευαστές πρωτότυπου 

εξοπλισμού, οι οποίοι ενδιαφέρονται κυρίως για το αρχικό κόστος του μοτέρ, 

δεδομένου ότι δεν θα πληρώσουν τα έξοδα λειτουργίας. Ως εκ τούτου 

ρυθμιστικά μέτρα που απευθύνονται στους στοιχειώδεις κανόνες απόδοσης 

κινητήρα πρέπει να αποκλείουν σκόπιμα από την αγορά μη αποδοτικά 

προϊόντα. 

5.11.7 Κατηγοριοποίηση προϊόντος 

Η προσπάθεια από την Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή να 
εναρμονιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο κατηγορίες ενεργειακής αποδοτικότητας 
για τριφασικούς επαγωγικούς κινητήρες, που θα οδηγήσει στο IEC 60034-30 
διεθνές πρότυπο, είναι ένα σημαντικό βήμα προς την εξασφάλιση της 
διαφάνειας της αγοράς και την ανάληψη ρυθμιστικών μέτρων σε ολόκληρο 

τον κόσμο, και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το διεθνές αυτό πρότυπο 

καθορίζει τις κατηγορίες απόδοσης για γενική χρήση, μιας ταχύτητας, 
τριφασικών, 50 Hz και 60 Hz, επαγωγικούς κινητήρες κλωβού ότι: 

- έχουν ονομαστική τάση μέχρι 1000 V. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ -Το πρότυπο ισχύει και για κινηη1ρες με δύο ονομαστικές ή 

περισσότερες τάσεις ή / και συχνότητες 
- έχουν ονομαστική ισχύ εξόδου μεταξύ 0,75 kW και 370 kW. 
- έχουν 2, 4 ή 6 πόλους 
- βαθμολογούνται με βάση τον τύπο Sl (συνεχή λειτουργία) ιΊ 53 

(διαλείπουσα περιοδική λειτουργία) με χρόνο λειτουργίας 80% ή περισσότερο. 
- προορίζονται για απευθείας σύνδεση. 
- ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με το IEC 60034-1, ρήτρα 6. 
Ηλεκτροκινητήρες με φλάντζες, πόδια και/ή άξονες με μηχανικές 

διαστάσεις διαφορετικές από το IEC 60072-1 καλύπτονται από το εν λόγω 
πρότυπο. Προσαρμοζόμενοι κινητήρες και κινητήρες πέδησης 
περιλαμβάνονται ειδικά αν άξονες και φλάντζες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες μηχανές. 

Εξαιρούνται τα ακόλουθα: 

- Κινητήρες ειδικά φτιαγμένοι για λειτουργία μετατροπέα, σύμφωνα με 
το πρότυπο IEC 60034-25 με αυξημένη μόνωση. 

- Κινητήρες πλήρως ενσωματωμένοι σε μια μηχανή (αντλία, ανεμιστήρας, 
συμπιεστής, ... ) που δεν μπορούν να διαχωριστούν από το μηχάνημα. 

Κινητήρες που καλύπτονται από το πρότυπο αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν σε μεταβληη1ς ταχύτητας εφαρμογές κίνησης (βλ. IEC 
60034-17). Σε τέτοιες εφαρμογές η μέγιστη απόδοση του κινητήρα δεν πρέπει 
να θεωρείται ότι εφαρμόζεται, λόγω αυξημένων απωλειών από το αρμονικό 
περιεχόμενο της τάσης του τροφοδοτικού. 

Κινητήρες με ψύξη και άλλα μέσα πλην ICOAx, IClAx, IC2Ax, IC3Ax ή 
IC4Ax (βλέπε IEC 60034-6) μπορεί να μην είναι σε θέση να επιτύχουν 
υψηλότερες προδιαγραφές αποδοτικότητας στην κατηγοριοποίηση. 

Σε ορισμένες χώρες, οι κινητήρες που κατασκευάζονται για ένα 
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περιορισμένο διάστημα (δηλαδή μικρότερα μεγέθη πλαισίου από ό, τι 

συνηθίζεται σε εθνικά πρότυπα («σχεδιασμός υψηλής απόδοσης") 

καλύπτονται από το εν λόγω πρότυπο. Ωστόσο, λόγω του μικρού μεγέθους 

πλαισίου μπορεί να μην είναι σε θέση να επιτύχει τις υψηλότερες 

προδιαγραφές αποδοτικότητας. 

Κινητι1ρες ειδικά κατασκευασμένοι για λειτουργία σε εκρηκτικές 

ατμόσφαιρες σύμφωνα με το IEC60079-0 και IEC 61241-1 καλύπτονται από το 
εν λόγω πρότυπο. Ωστόσο, ορισμένοι μπορεί να μην είναι σε θέση να 

επιτύχουν υψηλότερες ταξινομήσεις απόδοσης. 

Η ονομασία της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης αποτελείται από τα 

γράμματα 11 ΙΕ" (συντομογραφία του «Διεθνούς Κατηγορίας ΕνεργειακιΊς 

Απόδοσης»), ακολουθούμενη αμέσως μετά από ένα ψηφίο που 

αντιπροσωπεύει την ταξινόμηση. 

Καθορίζονται τέσσερις κατηγορίες απόδοσης: 

- ΙΕ4 - Super Premium 
- ΙΕ3 - Premium απόδοσης 
- ΙΕ2- Υψηλι1ς απόδοσης 

- IEl - Τυπικής απόδοσης 

5.11.8 Ορισμός προϊόντων για πιθανές μετρήσεις Οικολογικού Σχεδιασμού 

Η εφαρμογή μέτρων που προτείνονται στο εξής θα αφορούν την ενιαία 

ταχύτητα, τριφασικό 50 Hz ή 60 Hz ή 50/60 Hz, επαγωγικούς κινητήρες με 
κλωβό, σύμφωνα με το IEC 60034-1 ότι: 

- Να έχουν ονομαστικιΊ φασική τάση έως 1000 ν 
- έχουν ονομαστική φασική τάση εξόδου μεταξύ 0,75 kW και 200 kW 
- πόλους 2, 4 ή 6 
- βαθμολογούνται με βάση τον τύπο Sl (συνεχής λειτουργία) 
- είναι κατασκευασμένα με το βαθμό της ΙΡ4χ προστασίας ή μεγαλύτερο, 

σύμφωνα με IEC60034-5. 

5.11.9 Γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 

Οι γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού αποσκοπούν στη 

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ΠκΕ, με επίκεντρο τις σημαντικές 

περιβαλλοντικές πτυχές τους, χωρίς καθορισμό οριακών τιμών. 

5.11.10 Σχεδιασμός, κατασκευή και τέλος ζωής 

Ορισμένες συστάσεις σχεδιασμού μπορούν να γίνουν για τη βελτίωση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ηλεκτρικών κινητήρων, και 

συγκεκριμένα: 

οι κινητήρες θα πρέπει να συναρμολογούνται εύκολα και 

αποσυναρμολογείται επίσης εύκολα 

- μείωση της ποικιλότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται πρέπει να 

επιδιωχθεί 
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- η μείωση των μη ανακυκλώσιμων τμημάτων, όπως το πλαστικό, θα 

πρέπει να επιδιωχθεί 

- τα τυλίγματα θα πρέπει να αφαιρούνται εύκολα. 
Καμία από αυτές τις συστάσεις του σχεδιασμού δεν θα πρέπει να μειώσει 

την απόδοση του κινητήρα επειδή η φάση της χρήσης είναι σαφώς το πεδίο 

που προκαλεί μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις . Οι ηλεκτρικοί 
κινητήρες κυρίως κατασκευάζονται με υλικά που είναι ανακυκλώσιμα και 

έχουν πολύ υψηλή αξία (π.χ. χάλυβας, αλουμίνιο, χαλκός). Συνεπώς, η 
πλειοψηφία των υλικών από κινηη1ρες ανακυκλώνονται στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους. 

5.11.12 Εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση 

Η βελτιστοποίηση του όλου συστήματος του κινητήρα έχει το μεγαλύτερο 
δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας (20 - 30% ), ενώ μειώνεται το κόστος 
λειτουργίας. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι ο 

κινητήρας είναι ένα μόνο μέρος σε ένα μεγαλύτερο σύστημα σχεδιασμένο για 
να παράγει ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, και ότι όλα τα μέρη πρέπει να είναι 
κατάλληλα διαστασιολογημένα και ολοκληρωμένα, εάν πρόκειται να 
παράγουν αυτό το αποτέλεσμα αποδοτικά. Ως εκ τούτου, οι σχεδιαστές του 
συστήματος και οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να αναζητήσουν 
συγκεκριμένα: 

- Σωστ11 επιλογή και διαστασιολόγηση της ενεργειακιΊς απόδοσης του 
κινητήρα (είτε πρόκειται για νέους ιΊ μετά από την αντικατάσταση) 

- Παροχή καλής ποιότητας ισχύος 
- Να αποφευχθεί χρ11ση των αναποτελεσματικών στοιχείων, όπως 

πεταλούδες βαλβίδες και αποσβεστ1Ίρες. Εάν το σύστημα έχει ποικίλες 
απαιτήσεις ταχύτητας, η χρήση VSD συνιστάται για ταχύτητα και έλεγχο 
ροπής. 

- Η σωστή επιλογή και η διαστασιολόγηση των αποτελεσματικών 
μηχανικών μεταδόσεων. 

- Η σωστή διαστασιολόγηση των σωλήνων αγωγών, καθώς και 
εξαρτήματα (π .χ. εναλλάκτες θερμόη1τας) 

- Αποφύγη διαρροών στον αέρα, το νερό ιΊ ατμός 
- Εφαρμογή τακτικής συντήρησης σε όλα τα μέρη του συστήματος τα 

οποία υφίστανται φθορά. 

Λαμβάνοντας αυτά τα στοιχεία υπόψη, υπάρχουν διαθέσιμα μια σειρά 
εκπαιδευτικού υλικού και βοηθήματα σχεδίασης (π.χ. λογισμικό, όπως 
MotorMaster ή EuroDEEM) για να βοηθ1Ίσουν τους εμπειρογνώμονές των 
συστημάτων κινητήρων, των μηχανικών των εργοστασίων και Προγραμμάτων 
Ενέργειας Διαχείρισης στην εκπαίδευση του προσωπικού εταιρειών . 

Κακή επισκευή παλαιών κινητι1ρων μπορεί να υποβαθμίσει περαιτέρω 
την ~Ίδη περιορισμένη αποδοτικότητα τους (οι περισσότεροι παλαιοί κινητήρες 
είναι EFF3), εφόσον δεν αναλαμβάνονται ορθές πρακτικές. Ως εκ τούτου, η 
χρήση ενός οδηγού καλ1Ίς πρακτικής για την επισκευιΊ κινητήρων και 
περιέλιξης συνιστάται. 
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Τα επίπεδα θορύβου σε ηλεκτρικούς κινητήρες ρυθμίζονται από το 

πρότυπο IEC 60034-9 που καθορίζει την ανώτατη Α-σταθμισμένη στάθμη 

ακουστικής ισχύος, L W Α σε ντεσιμπέλ, dB, για τον αερόφερτο θόρυβο που 
εκπέμπουν οι περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές. 

5.11.13 Ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 

Οι ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού αποσκοπούν στη βελτίωση 

μιας επιλεγμένης περιβαλλοντικής πτυχής του προϊόντος, θέτοντας ένα όριο 

για την κατανάλωση ενός συγκεκριμένου πόρου. Η φάση της χριiσης έχει 

σαφώς τις περισσότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την εξέταση του 

κύκλου ζωής των ηλεκτρικών κινητήρων. Συνεπώς, οι ειδικές απαιτήσεις 

οικολογικού σχεδιασμού πρέπει να επικεντρωθούν στην απόδοση του 

κινητήρα. 

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κατασκευαστών 

CEMEP συνέταξε μια σημαντική αλλαγή στην αγορά στην χαμηλότερη 

κλίμακα αποδοτικότητα, αλλά είναι σαφώς ανεπαρκιiς σε σχέση με τα 

αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από άλλες χώρες. Η εισαγωγή υποχρεωτικών 

ελάχιστων επιπέδων απόδοσης για κινητήρες που πωλούνται στις χώρες αυτές 

έχει αποδειχθεί ότι είναι μια πολύ πιο επιτυχής προσέγγιση για την επίτευξη 

ενός αποτελεσματικού μετασχηματισμού της αγοράς των κινητιiρων στην 

υψηλότερη κλίμακα απόδοσης. 

Τα τρία πιθανά σενάρια που προτείνονται για την εισαγωγή των 

ελάχιστων ενεργειακών προτύπων στην ΕΕ, με βάση το σύστημα ταξινόμησης 

που ορίζεται από το πρότυπο IEC 60034-30: 
1. Κινητήρες στην περιοχή ισχύος από 0,75-200 kW που 

παρασκευάζονται ή εισάγονται στην ΕΕ μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 θα 
πρέπει να πληρούν ιi να υπερβαίνουν το ΙΕ2 επίπεδο απόδοσης. 

2. Κινητήρες στην περιοχή ισχύος από 0,75-200 kW που 

παρασκευάζονται ιi εισάγονται στην ΕΕ μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 θα 
πρέπει να πληρούν ή να υπερβαίνουν το ΙΕ2 επίπεδο απόδοσης. Κινηηiρες 

στην περιοχιi ισχύος από 7,5-200 kW που παρασκευάζονται ή εισάγονται στην 
ΕΕ μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 πρέπει να πληρούν ή να υπερβαίνουν το ΙΕ3 
επίπεδο απόδοσης. 

5.11.14 Ανάλυση Σεναρίων 

Τέσσερα σενάρια για την εξέλιξη της αγοράς κινητήρων, που 

αντιστοιχούν στην εφαρμογή των ειδικών μέτρων οικολογικού σχεδιασμού 

που αναφέρθηκε παραπάνω, αναλύονται ως εξής. 

1. Business as Usual (BaU) - με βάση τις πληροφορίες που έχουν 

συγκεντρωθεί στα κεφάλαια 2 έως 4 της μελέτης και την εξέλιξη της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ-25. Το 1998 (έτος βάσης) η 

εγκατεστημένη βάση με συντηρητική παραδοχή, διαιρείται με το επίπεδο 

απόδοσης, σύμφωνα με τις πωλήσεις κατά το έτος αυτό. Το απόθεμα 

κινητήρων το 1998 βασίστηκε σε προηγούμενες μελέτες και κατά την περίοδο 
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1998-2020 η εξέλιξη των πωλι1σεων κινητήρων σε αυτό το σενάριο έγινε 

σύμφωνα με την εξέλιξη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στους 

αντίστοιχους τομείς. Κατά την περίοδο 1998-2005 εξετάστηκαν οι πωλήσεις του 
CEMEP ανά κατηγορία απόδοσης. Μετά το 2005 οι πωλήσεις ανά κατηγορία 
απόδοσης θεωρείται ότι θα παραμείνουν σταθερές. 

2. Σενάριο Ι - Ίδιο όπως BAU μέχρι το τέλος του 2010. Οι κινητήρες στην 
περιοχή ισχύος από 0,75-200 kW που παρασκευάζονται ή εισάγονται στην ΕΕ 
μετά την lη Ιανουαρίου 2011 θα πρέπει να πληρούν ή να υπερβαίνουν το ΙΕ2 
επίπεδο απόδοσης, όπως ορίζεται στο πρότυπο IEC 60034-30. Ένα 

υπολειπόμενο αριθμό των πωλήσεων (15%) των κινητήρων κάτω από το ΙΕ2 
τάξη διατηρείται και λαμβάνονται υπόψη οι κινητήρες ιδιαίτερου σκοπού που 
πέφτουν εκτός του ορισμού του προϊόντος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 

8.2.5. Οι κινητήρες κατηγορίας ΙΕ3 θεωρούνται ότι δεν έχουν σημαντική 

διείσδυση στην αγορά (σταθερό στο 2% των πωληθέντων νέων κινηη1ρων). 
3. Σενάριο ΙΙ - Ίδιο με BAU μέχρι το τέλος του 2010 και ίδιο με το σενάριο 

Ι, έως το τέλος του 2014. Κινητήρες με ονομαστική ισχύ άνω των 7,5 kW 
(συμπεριλαμβανομένου), που παρασκευάζονται ιΊ εισάγονται στην ΕΕ μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2015 πρέπει να πληρούν ή να υπερβαίνουν το ΙΕ3 επίπεδο 
απόδοσης, όπως ορίζει το πρότυπο IEC 60034-30. Ένας υπολειπόμενος αριθμός 
των πωλ1Ίσεων (15%) των κινητήρων υπό την κατηγορία ΙΕ3 διατηρείται και 
λαμβάνονται υπόψη κινητήρες ιδιαίτερου σκοπού που πέφτουν έξω από τον 

ορισμό του προϊόντος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 8.2. 
4. Σενάριο ΠΙ - Ίδιο με BAU μέχρι το τέλος του 2010 και ίδιο με το 

σενάριο Ι, έως το τέλος του 2014. Οι κινητήρες που παρασκευάζονται ή 
εισάγονται στην ΕΕ μετά την lη Ιανουαρίου 2015 πρέπει να πληρούν ή να 
υπερβαίνουν το ΙΕ3 επίπεδο απόδοσης, όπως ορίζει το πρότυπο IEC 60034-30. 
Ένας υπολειπόμενος αριθμός των πωλήσεων (15 %) των κινητήρων υπό την 
κατηγορία ΙΕ3 διατηρείται ώστε να λαμβάνονται υπόψη κινητήρες ιδιαίτερου 

σκοπού που πέφτουν εκτός από τον ορισμό του προϊόντος όπως αναφέρεται 

στην παράγραφο 8.2. 
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Εικόνα 5 - 46 Εξέλιξη των εγιωτεστημένων κινητήρων, με βάση την κατηγορία απόδοσι1ς, στον 
τριτογενιi τομέα (BAU) 
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Εικόνα 5 - 47 Εξέλιξη των εγκατεστημένων κινητήρων, με βάση την κατηγορία απόδοσης, στη 
βιομηχανία (Σενάριο 1). 
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Εικόνα 5 - 48 Εξέλιξη των εγκατεστημένων κιν 11τήρων, με βάση την κατηγορία απόδοσης, στον 
τριτογενή τομέα (Σενάριο Ι) . 
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Εικόνα 5 - 49 Εξέλιξη των εγκατεστημένων κινητ~1ρων, μ ε βάση τι1ν κατηγορία απόδοσης, στη 
βιομηχανία (Σενάριο 11). 
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Εικόνα 5 - 50 Εξέλιξη των εγκαη:στημένων κινητι]ρων, μ ε βάση την κατηγορία απόδοσης, στον 
τριτογενή τομέα (Σενάριο ΙΙ). 
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Εικόνα 5 - 51 Εξέλιξη των εγκατεστημένων κιν11τήρων, μ ε βάση την κατηγορία απόδοσης, στη 
βιομηχανία (Σενάριο ΠΙ). 
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Εικόνα 5 - 52 Εξέλιξη των εγκατεστημένων κινητήρων, με βάση την κατηγορία απόδοσης, στον 
τριτογενή τομέα (Σενάριο lll). 

Η εξέλιξη των αποθεμάτων κινητήρων για το βιομηχανικο και τριτογενή 

τομέα αναλύθηκε για τα διάφορα σενάρια για την περίοδο 1998-2020 και 
παρουσιάζονται στις εικονες 5 - 45 έως 5 - 52. 

Η εξέλιξη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, στο βιομηχανικο και 

τριτογενή τομέα, για τα τρία σενάρια που αναλύθηκαν, αποδίδεται παρακάτω . 
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Εικόνα 5 - 53 Η εξέλιξη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα της βιο~u1χανίας. 
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Εικόνα 5 - 54 Η εξέλιξη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στον τριτογενή τομέα. 
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Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εφαρμογή των ελάχιστων επιπέδων 

απόδοσης για κινητήρες που πωλούνται στην ΕΕ από το 2011 και μετά θα 
οδηγήσει σε εξοικονόμηση της τάξης των 12 TWh ηλεκτpιΚΙΊς ενέργειας για το 
σενάριο Ι, 15 TWh στην περίπτωση του σεναρίου 11 και των 18 TWl1 για το 
σενάριο ΠΙ, κατά το έτος 2020. 

Αυτό θα αποτελούσε συνολική εξο ικονόμηση 72 TWh για το σενάριο Ι, 

82 TWh για το σενάριο 11και92 TWh για το σενάριο ΠΙ (2011-2020). Θα πρέπει 
να τονιστεί ότι τα στοιχεία αυτά δεν δείχνουν το συνολικό δυναμικό 

εξοικονόμησης, δεδομένου ότι ο πλήρης αντίκτυπος των ελάχιστων 
ενεργειακών προτύπων με ΙΕ2 επίπεδο θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο το 
2030, καθώς η ανανέωση των αποθεμάτων που άρχισε το 2011 θα χρειαστεί 20 
χρόνια για να ολοκληρωθεί. Παρόμοια λογική μπορεί να εφαρμοστεί για τον 
πιθανό αντίκτυπο των ΙΕ3 ελαχίστων προτύπων, τα οποία, αν ενεργοποιηθούν 
το 2015, θα χρειαστεί 20 επιπλέον χρόνια για να ολοκληρωθεί. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Scenario 1 1,51 2,93 4,29 5,57 6,80 7,96 9,08 10,1 11 ,2 12,1 
Scenario 11 1,51 2,93 4,29 5,57 7,34 9,03 10,6 12,2 13,7 15,1 
Scenario 111 1,51 2,93 4,29 5,57 7,86 10,04 12,11 14,09 15,98 17,78 

Πίνακας 5 -12 Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στα προη:ινόμενα σενάρια έναντι BAU 
(βιομηχανία συν τριτογενή τομέα), σε lWh. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Scenario 1 0,15% 0,29% 0,42% 0,53% 0,65% 0,75% 0,84% 0,93% 1,01 % 1,09% 
Scenario 11 0,15% 0,29% 0,42% 0,53% 0,70% 0,85% 0,99% 1,12% 1,24% 1,35% 
Scenarlo 111 0,15% 0,29% 0,42% 0,53% 0,75% 0,94% 1,12% 1,29% 1,45% 1,59% 

Πίνακας 5 -13 Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στα προτεινόμενα σενάρια έναντι BAU 
(βιομηχανία συν τριτογενή τομέα), ως ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης του BAU. 

Εάν οι τρέχουσες μέθοδοι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν 
αμετάβλητες, η εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας θα μεταφράζεται σε 
σωρευτική μείωση του GWP των εκπομπών κατά 42 εκατ. τόνους ισοδυνάμου 
C02 το 2020 (8,2 εκατ. τόνοι ισοδυνάμου C02 ετησίως, στο συγκεκριμένο έτος) 
για το σενάριο. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Scenario 1 0,692 1,348 1,971 2,564 3,127 3,663 4,175 4,663 5,130 5,577 
Scenario 11 0,692 1,348 1,971 2,564 3,377 4,154 4,896 5,606 6,286 6,937 
Scenario 111 0,692 1,348 1,971 2,564 3,616 4,61 7 5,571 6,480 7,349 8,179 
Πίνακας 5 -14 Μείωση του Δυναμικού θέρμανσης του πλανφη των προτεινόμενων σεναρίων έναντι 

του BAU σεναρίου, σε εκατ. τόνους ισοδύναμου C02• 

5.11.15 Πρόσθετο σενάριο για τη διεύρυνση του φάσματος ισχύος άνω των 
200 kW και μέχρι 370 kW 

Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των πιθανών MEPS άνω των 200 kW 
και μέχρι 370 kW, θα οδηγήσει σε πρόσθετη εξο ικονόμηση ηλεκτρικής 
ενέργειας από 190 GWh για το σενάριο 1 και 306 GWh για το σενάριο ΙΙ ιΊ ΠΙ, 
το 2020. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι μεγάλες μηχανές έχουν έναν αργό κύκλο 
ανανέωσης των αποθεμάτων (περίπου 20 χρόνια) , που σημαίνει ότι το 
δυναμικό εξοικονόμησης, το 2020, είναι ασήμαντο κλάσμα (το ένα τέταρτο 
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περίπου) του συνολικού δυναμικού εξοικονόμησης αφού το απόθεμα έχει 

αντικατασταθεί. Σε κάθε περίπτωση, η μικρή δυνητιΚΙΊ εξοικονόμηση που 

συνδέεται με τη βελτίωση της απόδοσης της τάξης ά:νω των 200 kW και μέχρι 
370 kW, οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεγάλες μηχανές έχουν αρκετά: υψηλές 
τιμές απόδοσης. Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60034-30, IEl κινητήρες ά:νω των 
200 kW, πρέπει να έχουν ελάχιστη αποδοτικότητα 94%. Συνεπώς, η 

δυνατότητα βελτίωσης σε αυτό το ανώτερο φάσμα είναι περιορισμένο. 

5.11.16 Αντλίες 

Οι όροι που καθορίζονται στο πεδίο εφαρμογής της μελέτης των αντλιών 

νερού αφορούν στις ακόλουθες εφαρμογές: Εμπορικά: κτίρια, πόσιμο νερό, 

Γεωργία και Βιομηχανία Τροφίμων. 

Αυτές θεωρούνται ως είδη των βασικών προϊόντων των αντλιών που 

παράγονται μαζικά:, όπου ο χρήστης δεν θα ξοδέψει τόσο πολύ στον 

προσδιορισμό του βέλτιστου τύπου, και έτσι τα ελάχιστα πρότυπα απόδοσης 

της αντλίας του είδους που εξετάζεται στην παρούσα μελέτη φαίνεται ότι είναι 

επωφελής για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αντλιών . 
Οι τύποι των αντλιών που εξετάζονται στη μελέτη είναι οι εξής: 

-Ενός σταδίου στενά: συζευγμένων (ΤελοοΊς αναρρόφησης στενά: 

συνδεδεμένων) (ESCC) 
-In-Line αντλίες ESCC (ESCCi) 
-Ενός σταδίου νερού (Τελικής αναρρόφησης με δικό τους ρουλεμάν) 

(ESOB) 
-Υποβρύχιες πολυβά:θμιες αντλίες (4 ''και 611

) 

-Κάθετες Πολυφασικές Αντλίες Νερού 

Αυτή η μελέτη εκτιμά: ότι υπάρχουν συνολικά: 17 εκατομμύρια 

εγκατεστημένες αντλίες αυτού του τύπου στην ΕΕ, με πωλήσεις 1,5 ετησίως, 
αξίας 1.500 εκατ. Ευρώ ετησίως. 

Η ανάλυση των επιπτώσεων στο περιβάλλον που προκύπτουν από τη 

χρήση του μοντέλου MEEUP δείχνει ότι σε όλες τις περιπτώσεις η φάση της 
χρήσης κυριαρχεί, και έτσι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
προϊόντων είναι το κλειδί για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

κατά: τη διάρκειας ζωής. Η συνολική ενέργεια που χρησιμοποιείται από αυτές 

τις αντλίες εκτιμάται σε 137 TWh ετησίως (ηλεκτρικά:), των οποίων οι τρεις 
τύποι αναρρόφησης τέλους αντιπροσωπεύουν το 73 % της κατανάλωσης 
ενέργειας. 

Αντλίες αποκλείονται από τη νομοθεσία WEEE και RoHS, αλλά: ακόμα κι 
έτσι, όλα τα υφιστάμενα σχέδια εμφανίζονται από την έρευνα να είναι 

συμβατά:. 

5.11.17 Αρχικά πορίσματα και συστάσεις 

1. Η αφαίρεση το 40% των χειρότερων αντλιών από την αγορά:, θεωρείται 
ως ένας λογικός μεσοπρόθεσμος στόχος, που θα απέδιδε εξοικονόμηση 

ενέργειας περίπου 3.6 TWh ετησίως μέχρι το 2020, με μικρό επιπλέον κόστος 
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για τον καταναλωτή. Μόλις ο πλήρης αντίκτυπος μιας τέτοιας δράσης φέρει 
αποτελέσματα, τότε η εξοικονομηση της ενέργειας απο το μέτρο αυτό θα 

ανέλθει στο 3,5% (ή 5.STWh ετησίως στο 2020 για τη χρήση), που 
αντιπροσωπεύει συνολικά: 16 TWh κατά την περίοδο 2012 - 2020. Το όριο για 
την ταχύτητα με την οποία η αλλαγή αυτή μπορεί να εφαρμοστεί περιορίζεται 

μονο από το οικονομικό κόστος για τους κατασκευαστές, καθώς και ο αριθμός 

του προσωπικού που έχουν στη διάθεαιΊ τους για το σχεδιασμο και παραγωγή 
των νέων σχεδίων της αντλίας. Προτείνεται ο ενδιάμεσος στοχος για την 

αύξηση του cutoffs κατά 10% κάθε 3 χρόνια, αρχής γενομένης το 2010, που θα 
ήταν εύλογο. Αυτή η σχετικά αργή αύξηση των ελάχιστων προτύπων που 

προτείνεται, λόγω του επικαλούμενου υψηλού κόστους για τη βιομηχανία των 
121 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση των χειρότερων 20% των αντλιών από 
την αγορά - γρηγορότερα θα μπορούσε να θέσει τους κατασκευαστές αντλιών 

της ΕΕ σε μειονεκτική θέση απέναντι στον ανταγωνισμό. 

2. Α νά:λυση της κοστολόγησης κύκλου ζωής δείχνει ότι, για τους 
περισσότερους τύπους αντλιών, υπό συνήθεις συνθήκες λειτουργίας, είναι 

οικονομικά αποδοτικό για το χρήστη να επιλέγει αντλίες που βρίσκονται εντός 

της τρέχοντος κορυφής του 30% των αντλιών. Εάν αυτό μπορούσε να 
επιτευχθεί, θα οδηγήσει σε μείωση της τάξης του 6,4 % στην κατανάλωση 
ενέργειας των αντλιών (8.STWh ετησίως το 2020). Δεν υπάρχουν τεχνικά 
εμποδια σε αυηΊ, αντιθέτως είναι απλό. Θεωρείται ότι το κόστος για τους 
κατασκευαστές είναι πάνω από 1.000 εκατ. ευρώ για τον εκ νέου σχεδιασμό 
αντλιών, γεγονός που αποτρέπει αυτή την προταση ως επιλογή εντός του 
χρονικού πλαισίου 2020 της εν λόγω μελέτης. 

3. Στις περισσότερες πραγματικές εφαρμογές των αντλιών λειτουργούν το 
μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους που εργάζονται σε διαφορετικό σημείο από 
το σημείο για το οποίο σχεδιάστηκαν, και έτσι είναι σημαντικο να ληφθεί 
υπόψη αυτό κατά την κατάταξη των επιδόσεων της αντλίας. Το νέο καθεστώς 
αντιμετωπίζει αυτό το θέμα με τον καθορισμό κριτηρίων απόδοσης για όχι 
μόνο 100% της ρ01Ίς, αλλά διευκρινίζει επίσης ελαφρώς χαμηλότερα ορια 
απόδοσης κατά 75% και 110% της ονομαστικής ροής που μία αντλία πρέπει να 
υπερβαίνει. Έτσι, θα αποφευχθεί αντλίες που διέρχονται απο το απλό 
(ονομαστική ροή) κατώτερο όριο αποδοτικότητας, αλλά στην πραγματικότητα 
αποδίδουν πολύ άσχημα οταν λειτουργούν μακριά απ6 το σημείο αυτό. 

4. Μια νέα μέθοδο για τον καθορισμό των επιπέδων αποδοτικότητας για 
τα διάφορα είδη των αντλιών έχει διαμορφωθεί, με βάση ένα 3-D σχέδιο. Αν 
και η παραγωγή αυτού είναι τεχνικά περίπλοκη, είναι εύκολο για τους 

κατασκευαστές στη χρήση. Αυτό πιστεύεται ότι είναι η πρώτη φορά που έχει 
βρεθεί ένας τρόπος για να συγκρίνουν τις αντλίες σε επιστημονικά: αυστηρή 
βάση, και έχει γίνει πλήρως αποδεκτή από τους κατασκευαστές κατά τη 
διαδικασία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων μερών. 

5. Αν και η μεθοδολογία αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση 
ενός «κορυφαίου διακινητψ> ή παρόμοιο σύστημα σήμανσης, θα πρέπει να 
αναγνωριστεί ότι σε γενικές γραμμές οι κατασκευαστές προσφέρουν μια 
οικογένεια αντλιών που έχει αναπτυχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, και 
έτσι η βελτίωση της αποδοτικότητας των επιμέρους αντλιών μέσα σε μια 
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περιοχή είναι πιθανό να είναι σε ένα ευρύ φάσμα απόδοσης 11cut off11 αξίες. Ως 

εκ τούτου, χωρίς σημαντικές πρόσθετες εργασίες ανάπτυξης, είναι απίθανο ότι 

κάθε κατασκευαστής θα έχει όλο το φάσμα των αντλιών που θα καλύπτει την 

αποδοτικότητα. Αυτό θα καταστήσει την εμπορία των αντλιών δύσκολη και θα 

μπορούσε μάλιστα δελεάσει ορισμένους αγοραστές να αναζητήσουν μια 
11 αποδοτική 11 αντλία, παρά να αγοράσει μια σωστού μεγέθους αντλία, και ως εκ 

τούτου οδηγούν σε καθαρή αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας. Ωστόσο, οι 

ιδιαίτερα αποδοτικές αντλίες έχουν διάφορα βασικά πλεονεκτήματα που 

κρίνονται μεγαλύτερα των προβλημάτων: 

- Μια καθορισμένη υψηλή τιμή απόδοσης θα γίνει μια τιμ~Ί στόχος για 
την επίτευξη καλύτερης αποδοτικότητας στους κατασκευαστές κατά το 

σχεδιασμό νέων αντλιών. Αυτό θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας 

μεγαλύτερη από αυτές που αναφέρονται στα σημεία 1. και 2. 
- Θα καθορίσει ένα υψηλότερο επίπεδο επιδόσεων απόδοσης (HEPs) για 

τα προγράμματα που θέλουν να προωθήσουν «υψηλής απόδοσης» αντλίες. 

- Ένα HEPs είναι χρήσιμο για να δώσει στους χρ1Ίστες να σκεφτούν για 
το θέμα της απόδοσης της αντλίας και την αποδοτικότητα του συστ1Ίματος της 

αντλίας γενικότερα. 

Ως εκ τούτου, συνιστάται ένα επίπεδο απόδοσης υψηλών προδιαγραφών 

απόδοσης (HEPs) να οριστεί όπως των αντλιών στον τρέχοντα κορυφαίο 20% 
των προϊόντων στην αγορά. 

6. Το μέγεθος των επιτρεπόμενων ορίων ανοχής στο πλαίσιο της 

τρέχουσας ISO 9906 κατηγορίας 2 τυποποιημένης δοκιμής σε σύγκριση με την 
παρατηρούμενη εξάπλωση της αποδοτικότητας για κάθε τύπο αντλίας 

σημαίνει ότι τα πολυεπίπεδα συστήματα mΊμανσης απόδοσης είναι 

ακατάλληλα. Αντ' αυτού, μόνο δύο γραμμές απόδοσης (και ως εκ τούτου τρεις 

ζώνες), το πολύ, είναι πρακτικές, που αντιστοιχούν στην υποχρεωτική 

σήμανση/ ελαχίστων ενεργειακών προτύπων και εθελοντική σήμαν011 / 
επίπεδο υψηλών ενεργειακών προτύπων HEPs. 

Relative Proposed leνels 
Efficiency 

100% Most Efficient Pump 

90% 

80% HEPS (Labelling scheme level) 

70% 

60% 

50% 

40% MEPS, Mandatory - CE mark 

30% 

20% 

10% 

0% Least Efficient Pump 
Πίνακας 5 -15 Συνιστώμενα επίπεδα ελάχιστων ι:νεργειακών πρότυπων (MEPS) και υψηλών 

ενεργειακών πρότυπων (HEPs) απόδοσης για τις αντλίες. 
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Αυτό το πρότυπο δοκιμής είναι υπό αναθεώρηση, και θα έχει πολλές νέες 

βαθμίδες. Θα πρέπει να είναι δυνατόν να επιλέξει ένα βαθμό με ανοχές 
αυστηρότερα από την υπάρχουσα κατάσταση. 

7. Οι τεχνικές συστάσεις ισχύουν για την αντλία μόνο, χωριστές 

συστάσεις για τον κινητήρα οδήγησης που περιέχονται στη παράλληλη μελέτη 
κινητήρων στο Lot 11. 

Η λεπτομερής ανάλυση έδειξε ότι μόνο η ενεργειακή απόδοση του 
προϊόντος είναι κρίσιμη. Με εξαίρεση την απαίτηση παροχής πληροφοριών 
δοκιμής, δεν υπάρχουν άλλες γενικές απαιτήσεις σχεδιασμού για τους 
κατασκευαστές των αντλιών. 

5.12Lot12: Εμπορικά Ψυγεία και Καταψύκτες 

5.12.1 Ορισμός των προϊόντων 

Εμπορικά ψυγεία και καταψύκτες καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα 
προϊόντων και χρησιμοποιούνται σε ποικίλα περιβάλλοντα, όπως σούπερ 

μάρκετ, παντοπωλεία, πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία, μπαρ και 

καφετέριες. Τα προϊόντα αυτά, συχνά περίπλοκα, εκτιμάται ότι καταναλώνουν 

ένα σημαντικό μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕυρωπαϊΚΙ1 Ένωση. 
Επιπλέον, έχουν και άλλες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά τη 

διάρκεια του κύκλου ζω1Ίς τους, λόγω των υλικών τους, όπως το ψυκτικό μέσο 

και τους μονωτικούς παράγοντες. Αυτά τα προϊόντα έχουν μελετηθεί στο 

παρελθόν με ιδιαίτερη έμφαση στις πτυχές της ενεργειακής απόδοσης. Ωστόσο, 
δεν έχει δοθεί πολύ προσοχή στις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. 

5.12.2 Ορισμός της βασικής περίπτωσης 

Η μελέτη επικεντρώνεται σε τρεις κατηγορίες επαγγελματικών συσκευών 

ψύξης: 

- απομακρυσμένες ψυκτικές προθήκες (καμπίνες), 
- συνδεδεμένες ψυκτικές προθήκες, 
- ψυκτικά μηχανήματα αυτόματης πώλησης, 
Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώνεται σε 5 συσκευές οι οποίες έχουν 

προσδιοριστεί ως οι πλέον αντιπροσωπευτικές από αυτές τις τρεις οικογένειες 

προϊόντων. Για κάθε ένα από αυτά τα 5 είδη εμπορικού εξοπλισμού ψύξης, 
ΒΟΜ και στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας έχουν συλλεχθεί για να 
διαμορφώσουν τις ακόλουθες βασικές περιπτώσεις: 

- απομακρυσμένο ανοιχτό ψυγείο κάθετα διατηρημένα προϊόντα με 
απλή ψύξη πολλαπλών επιπέδων (βασική περίπτωση RCV2) 

- απομακρυσμένος ανοικτός οριζόντιος καταψύκτης (βασική περίπτωση 
RHF4) 

- συνδεδεμένος μονής πόρτας ψύκτης ποτών (βασιΚΙΊ περίπτωση ψύκτη 
ποτών) 

- συνδεδεμένο οριζόντιο ψυγείο παγωτού (βασική περίπτωση κατάψυξης 
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παγωτού) 

ψυκτικό μηχάνημα αυτόματης πώλησης (βασική περίπτωση 

μηχανήματος αυτόματης πώλησης) 

Η μεθοδολογία MEEuP διευκρινίζει ότι η εκτίμηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων πρέπει να εξετάζει τόσο τις κανονικές συνθήκες, όσο και τις 

πραγματικές συνθ1iκες λειτουργίας. Ωστόσο, στην περίπτωση των προϊόντων 

που μελετήθηκαν στο Lot 12, δεν ήταν δυνατόν να γίνουν πραγματικές 

μετρήσεις της χρήση με το μέσο όρο για το σύνολο της Ευρώπης και ως εκ 

τούτου, μόνο οι κανονικές συνθήκες αναλύθηκαν. Η ανάλυση ευαισθησίας 

αξιολογεi. τις διαφορές μεταξύ της πραγματικιiς λειτουργίας και των πρότυπων 

συνθηκών. 

Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τις 5 περιπτώσεις βάσης: 
• Ψύκτης Ποτων 
• Κατό:ψυκτης Παγωτού (IHF6) 
• Ανοικτό κάθετο πολυεπίπεδο ψυγείο (RCV2) 
• Ανοικτοί καταψύκτες (RHF4) 
• Ψυκτικό: μηχανήματα αυτόματης πώλησης με σπείρες. 

5.12.3 Δυναμικό Βελτίωσης 

Οι κεντρικές επιλογές βελτίωσης προσδιορίστηκαν με βάση τις τρέχουσες 

εξελίξεις της τεχνολογίας και της έρευνας. 

Το Task 5 έδειξε ότι οι έμμεσες επιπτώσεις εξαιτίας της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη φάση της χρήσης είναι οι κύριες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ως εκ τούτου, προτάθηκαν εναλλακτικές 

δυνατότητες βελτίωσης με στόχο τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας (TEC). Αυτές οι επιλογές μπορούν να ταξινομηθούν είτε 
ως 

- Τεχνικές επιλογές που αποσκοπούν στη μείωση της συνολικιiς 

κατανάλωσης ηλεκτρικιiς ενέργειας (TEC) με τη χρήση τεχνολογίας υψηλής 
απόδοσης και την αυξημένη αποδοτικότητα των κατασκευαστικών στοιχείων 

(π.χ. αεροσυμπιεστιiς και μοτέρ του ανεμιστήρα). 

- Σχεδιαστικές επιλογές που αποσκοπούν στη μείωση της συνολικής 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (TEC), μέσω της μείωσης των διαρροών 
ψύχους (π.χ. χρήση κουρτίνας νύχτας, αύξηση του πάχους μόνωσης) και μέσω 

της αύξησης των μεταφορών θερμότητας (π.χ. αύξηση του μεγέθους των 

εναλλακτών θερμότητας). 

Οι άμεσες επιπτώσεις καλύπτονται επίσης από το Task 7, με έμφαση στη 
μείωση των επιπτώσεων, λόγω των εκπομπών του ψυκτικού υγρού κατά τη 

διάρκεια της χρήσης (διαρροές) και στο τέλος του κύκλου ζωής, καθώς και 

σχετικό: με τη χρήση εναλλακτικών ψυκτικών μέσων με μικρές ή καθόλου 

κλιματικές επιπτώσεις σε σύγκριση με τα συμβατικό:. 

5.12.4 Ανάλυση Σεναρίων 

Τα διάφορα σενάρια 2006-2020 καταρτίστηκαν για να τονίσουν ποσοτικό: 
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τις βελτιώσεις που μπορούν να επιτευχθούν μέσω της εφαρμογής των 
διαφόρων επιλογών του σχεδιασμού σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το 2020 σε σχέση με 
ένα business-as-usual σενάριο (σενάριο αναφοράς). 
Για κάθε βασική περίπτωση, αναλύονται τρία σενάρια: 

- Σενάριο Αναφοράς (Freeze), 
- Business-as-usual (BAU), 
- Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνολογία και ελάχιστο κόστος κύκλου ζωής 

(BAT/LLCCl), 
Το πρώτο σενάριο υποθέτει ότι δεν υπάρχει βελτίωση στο σημερινό μέσο 

όρο των υπαρχόντων προϊόντων (χειρότερη περίπτωση). 

Το δεύτερο σενάριο είναι μια προβολή, σύμφωνα με τις βραχυπρόθεσμες 
τάσεις που σχετίζονται με το σχεδιασμό των προϊόντων που εντοπίστηκαν. Το 
σενάριο αυτό είναι ένα σενάριο BAU λαμβάνοντας υπόψη τις 

βραχυπρόθεσμες τάσεις της αγοράς, ελλείψει οποιουδήποτε νέου κανονιστικού 
μέτρου. 

Το BAT/LLCC σενάριο προβλέπει μια κατάσταση βελτίωσης των 
προϊόντων μέσω της εφαρμογής των συνδυασμών επιλογών σχεδιασμού που 
αναγνωρίζονται στην μελέτη. 

5.12.5 Σενάριο 1: "FREEZE" 

Αυτό το πρώτο σενάριο μιας κατάστασης για την οποία ο σημερινός 
μέσος όρος των προϊόντων δεν βελτιώνεται καθόλου μέχρι το 2020 (χειρότερη 
περίπτωση) . 

Ο πίνακας 5-16 παρουσιάζει μια επισκόπηση των συγκεντρωτικών 
αποτελεσμάτων. 

Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι η ετ1Ίσια συνολική ενεργειακή 
κατανάλωση (TEC) των εγκατεστημένων προϊόντων που καλύπτονται από τις 
πέντε περιπτώσεις βάσης (π.χ . απόθεμα), αυξάνεται κατά περισσότερο από 39% 
μεταξύ 2006 και 2020. Κατά το έτος αναφοράς 2006, η ετήσια κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι 67 TWh/ έτος. Αυξάνει έως 74 TWh το 2010, 83 
TWh το 2015 και 93 TWh το 2020. 

Parameter/Reference year 2006 2010 2015 2020 
Sales _{million units/yr) 1.4202 1.5296 1.6546 1.7862 

Annual electricity consumption 67 74 83 93 during use phase (TWh/yr) 

GWP 100 (million ton C02 eq.) 
36 40 44 50 oνer lifetime 

Total annual consumer 
expenditure oνer lifetime (million 10,020.79 11,104.73 12,482.34 13,943.65 
euros) 

Πίνακας 5 - 16 Επισκόπηση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων (5 βασικές περιπτώσεις) - (Fieeze) 

Η ετήσια TEC της εγκατεστημένης βάσης για κάθε βασική περίπτωση 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Μεταξύ 2006 και 2020, αυξάνεται κατά 38% 
για την οικογένεια συσκευών RCV2, και κατά περίπου 19% για την κατηγορία 
των ψυγείων καταψυκτών. 
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Η πιο σημαντη<ΙΊ αύξηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της 

εγκατεστημένης βάσης είναι για τα ψυγεία αυτόματα μηχανήματα πώλησης 

(155 %) λόγω της αύξησης των αποθεμάτων. Ο δείκτης GWP δείχνει περίπου τις 
ίδιες τάσεις. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, θα πρέπει να υποτεθεί ότι κάποιες 

βελτιώσεις θα λάβουν χώρα. 

60.00 

! 30.00 

20.00 
~- --· _...._ -- ---- --

0.00 +------~----~----~~ 

2005 2010 2015 2020 

Reference Year 

Base case Beνerage 
cooler 

------ Base case ιce cream 
freezer 

........__ Base case spiral νending 
rrechine 

Εικόνα 5 - 55 Ετήσια κατανάλωση της εγκατεστημένης βάσης ανά βασική περίπτωσι1. 

5.12.6 Σενάριο 2: "BUSINESS-AS-USUAL" (BAU) 

Το βραχυπρόθεσμο σενάριο τάσεων βασίζεται στην άποψη των 

κατασκευαστών ενόψει των μελλοντικών τάσεων και βελτιώσεων για τις πέντε 

βασικές περιπτώσεις, το οποίο θα μπορούσε να συμβεί ακόμη και σε απουσία 

των νομοθεσιών. 

Για τις ψυκτικές προθήκες (RCV2 και RHF4) ορισμένοι κατασκευαστές 
εκτιμούν ότι η βραχυπρόθεσμη βελτίωση θα οδηγήσει σε μέση εξοικονόμηση 

της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης κατά περίπου 11 % σε σύγκριση με n1 
σημερινή κατάσταση της βασικής περίπτωσης. 

Άλλοι προβλέπουν ότι οι συσκευές θα λειτουργούν σε χαμηλότερη 

θερμοκρασία λειτουργίας: για την βασική περίπτωση της RCV2 κατηγορίας η 
θερμοκρασία της βασικής περίπτωσης θα μπορούσε να μειωθεί από 3Μ2 (-
1 ... +7° C) έως 3Ml (-1 ... +5° C), και από 3L2 (-18 ... -12° C) έως 3Ll (-18 .. . -15° C) 
για την RHF4 βασική περίπτωση. Αυτές οι τροποποιήσεις στο εύρος 

θερμοκρασίας λειτουργίας σημαίνουν αύξηση της συνολικιΊς ενεργειακής 

κατανάλωσης, ακόμη και όταν χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά 

εξαρτήματα. 

Για την αγορά ψυγείου αναψυκτικών, οι κατασκευαστές ήταν σε θέση να 

παράσχουν εκτιμήσεις για την βραχυπρόθεσμη βελτίωση (< 5 έτη), καθώς και 
για τις μακροπρόθεσμες βελτιώσεις (> 5 έτη). Για το σύνολο της βασικής 
περίπτωσης του καταψύκτη παγωτού, θεωρι1θηκε δεδομένο για αυτό το 

σενάριο ότι δεν υπήρξε βελτίωση για αυτή την κατηγορία προϊόντων μέχρι 

2020 (ίδια υπόθεση όπως και για το «freeze» σενάριο), αφού δεν εντοπίστηκε 
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κάποια ειδική τάση. 

Για τη βραχυπρόθεσμη βελτίωση, έγινε δεκτό ότι τα βελτιωμένα προϊόντα 
εισιΊχθησαν στην αγορά το 2010 και το 2015 για τη μακροπρόθεσμη βελτίωση 
της βασικής περίπτωσης ψυγείου αναψυκτικών. Ο παρακάτω πίνακας 

συνοψίζει την εξοικονόμηση ανάλογα με την περίπτωση και με την κλάση 

θερμοκρασίας για τις απομακρυσμένες προθήκες, καθώς και την αύξηση του 

κόστους προϊόντος. 
Shor1 term improvement Long term improvement 

(< 5 νears) (> 5 years) 

Sub-scenarios 
TEC lncrease of the TEC lncrease of the Base case 

savings product cost savings product cost 

with same temperature 11 .00 % 3% ΝΙΑ Ν/Α 
Base case RCV2 

class (3Μ2) 

with temperature class 
-16.00 % 5% Ν/Α Ν/Α 3Μ1 

with same temperature 
10.50 % 3% ΝΙΑ Ν/Α 

Base case RHF4 
class (3L2) 

with temperature class 
-11.00 % 5% ΝΙΑ ΝΙΑ 3L1 

Base case 
26.00 % 8% 45.00 % 12% beverage cooler 

Base case ice - 0.00 % 0% ΝΙΑ ΝΙΑ cream freezer 
Base case spiral - 10.00 % 0% ΝΙΑ ΝΙΑ vending machine 

Πίνακας 5 -17 Εξοικονόμ11ση στην Συνολική κατανάλωση ενέργειας (TEC) για το σενάριο BAU. 

Ανάλογα με τη βασική περίπτωση, ο χρόνος από τη λ1Ίψη της απόφασης 
για αλλαγιΊ του σχεδιασμού μέχρι το σημείο που όλα τα προϊόντα που 
διατίθενται στο εσωτερικό της αγοράς θα είναι επανασχεδιασμένα προϊόντα 
(δηλαδή τον κύκλο ανασχεδιασμού) από κάθε κατασκευαστή ποικίλλει. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις διαφορές σε κύκλους επανασχεδιασμού 
για κάθε βασική περίπτωση, τα σενάρια που βασίζονται σε διαφορετικές 
εκτιμήσεις όσον αφορά το μερίδιο του αποθέματος στην ΕΕ των 25, τα πρώτα 
βελτιωμένα προϊόντα δεν πωλούνται νωρίτερα από 2010 υπό την προϋπόθεση 
ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 χρόνια για τους κατασκευαστές να 
προσαρμόσουν τις γραμμές παραγωγής τους. 
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Share of the 
Base case lmproved 

sales base case 

2006 100 % 0% 
2007 100 % 0% 
2008 100 % 0% 
2009 100 % 0% 
2010 80% 20% 

2011 74% 26% 
2012 68% 32% 
2013 62% 38% 
2014 56% 44% 
2015 50% 50 % ι 

2016 40% 60% 
2017 30% 70% 
2018 20% 80% 
2019 10% 90% 

-
2020 0% 100 % 

Πίνακας 5 -18 Μερίδιο των πωλ11σεων των βελτιωμένων προϊόντων έναντι της βασικής περίπτωσης 
για τις απομακρυσμένες ψυκτικούς θαλάμους. 

Share of the 
Base case 

2010 improved 2015 improved 
sales base case base case 

2006 100 % 0% 0% 
2007 100 % 0% 0% 
2008 100 % 0% 0% 
2009 100 % 0% 0% 
2010 80% 20 % 0% 
2011 64% 36 % 0% 
2012 48% 52 % 0% 
2013 32% 68% 0% 
2014 16 % 84 % 0% 
2015 0% 80 % 20 % 
2016 0% 64 % 36% 
2017 0% 48 % 52% 
2018 0% 32 % 68% 
2019 0% 16 % 84% 
2020 0% 0% 100% 

Πίνακας 5 -19 Μερίδιο των πωλήσεων των βελτιωμένων προϊόντων (2010 και 2015) έναντι της 
βασικι1ς περίπτωσης ψυγεία αναψυκτικών. 
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Share of the 
Base case lmproved 

sales base case 

2006 100 % 0% 
2007 100 % 0% 
2008 100 % 0% 
2009 100 % 0% 
2010 80% 20% 
2011 64% 36% 
2012 48% 52% 
2013 32% 68% 
2014 16 % 84% 
2015 0% 100 % 
2016 0% 100 % 
2017 0% 100 % 
2018 0% 100 % 
2019 0% 100 % 
2020 0% 100 % 

Πίναιως 5 - 20 Μερίδιο των πωλήσεων των βελτιωμένων προϊόντων (2010 και 2015) έναντι της 
βασικής πφίπτωσης για αυτόματους πωλητές. 

Resulting aνerage TEC savings of the products in 
stock compared to the base case 

Base case Sub-scenarios 2006 2010 2015 2020 

with same 
temperature class 0% 0.24 % 2.45 % 6.93 % 

Base case RCV2 (3Μ2) 

with temperature 
0% - 0.36 % - 3.57 % - 10.08 % class 3Μ1 

with same 
temperature class 0% 0.23 % 2.34% 6.61 % 

Base case RHF4 (3L2) 
with temperature 

0% class 3L 1 - 0.24 % - 2.45 % - 6.93 % 

Base case beverage - 0% 0.58% 11.76 % 31 .79 % cooler 
Base case ice cream - 0% 0 % 0% 0% freezer 

Base case spiral νending - 0% 0.22% 2.34% 4.58% machine 

Πίνακας5 -21 Μεταβολές της μ έσης ΣυνολιΙ<J1ς Κατανάλωσης Ενέργειας των προϊόντων σε απόθεμα 
σε σχέση με το βασικό σενάριο. 

Λαμβάνοντας την κατάσταση του 2006 ως σημείο αναφοράς, καθώς και 
τις ίδιες κατηγορίες θερμοκρασίας για τις περιπτώσεις βάσης RCV2 (3Μ2) και 
RHF4 (3L2), η συνολυ<ΙΊ ετήσια ενεργειακή κατανάλωση κατά τη διάρκεια της 
φάσης της χρήσης (που προκύπτει από τις 5 βασικές περιπτώσεις) αυξάνεται 
κατά 23% μεταξύ 2006 και 2020. Αυξάνει κατά 37,5% μεταξύ 2006 και 2020, αν 
οι ψυκτικές προθήκες λειτουργούν σε θερμοκρασία τάξεως 3Ml και 3Ll. 
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Εικόνα 5 - 56 Η συνολική κατανάλωση ενέργειας (με ίδια κατηγορία θερμοκρασίας: 3Μ2 και 3L2) με 
BaU σενάριο 
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Εικόνα 5 - 57 Η συνολική κατανάλωση ενέργειας (με ίδια κατηγορία θερμοκρασίας: 3Ml και 3Ll) με 

BaU σενάριο. 

Το 2020, κατά τη σύγκριση του BAU σεναρίου με το 11Freeze11 σενάριο, η 

συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας για το υποσενάριο με τις ίδιες 

κατηγορίες θερμοκρασίας για προθήκες είναι 14,3% χαμηλότερη. Η μείωση 
είναι 4,2% κατά RCV2 και RHF4 που λειτουργούν με τάξεις θερμοκρασίας 3Ml 
και 3Ll. 

Σε σύγκριση με την 11 Freeze11 κατάσταση το 2020, η ετήσια μείωση της ΣΕΚ 
κατά 6,9% για την RCV2 βασική περίπτωση με την ίδια κατηγορία 

θερμοκρασίας (3Μ2) και αυξάνεται κατά 10,1 %, με τη θερμοκρασία 3Ml τάξη. 
Για την RHF4 βασική περίπτωση, η μείωση είναι της τάξης του 6,6 % με την 
ίδια κατηγορία θερμοκρασίας (3L2) και η αύξηση είναι της τάξης του 6,9% με 
τη θερμοκρασία 3Ll τάξη. 

Η ετήσια ΣΕΚ του αποθέματος μειώνεται κατά περίπου 31,8% για την 
βασική περίπτωση ψυγείου αναψυκτικών και κατά περίπου 4,6 % για τη 
βασική περίπτωση μηχανήματος αυτόματης πώλησης με σπείρες σε σύγκριση 

με την 11Freeze 11 κατάσταση για το έτος αναφοράς 2020. Επιπλέον, όπως 

προαναφέρθηκε, δεν υπάρχει διακύμανση της ΣΕΚ (και των GWP) για το 
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σύνολο της βασικής περίπτωσης καταψύκτη παγωτού σε σύγκριση με το 
11 Freeze11 σενάριο, δεδομένου ότι δεν έχει βελτιωθεί. 

Οι εκπομπές GWP παρουσιάζουν περίπου τις ίδιες τάσεις, όπως 

περιγράφεται για την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη φάση 

της χρήσης. 

5.12.7 Σενάριο 3: BAT/LLCC 

Το σενάριο αυτό, περιγράφει την BAT/LLCC κατάσταση, πράγμα που 
σημαίνει ότι ο συνδυασμός των επιλογών που οδηγούν σε βελτίωση της 

BAT/LLCC όπως προσδιορίζονται στην εργασία 7 (τμήμα 7.4), υλοποιείται 
σταδιακά, επιτυγχάνοντας μεταξύ 11 % και 57% της συνολικής εξοικονόμησης 
ηλεκτριΚ11ς ενέργειας κατά τη φάση χρήσης, ανάλογα με την βασική 
περίπτωση και για τη χρήση πόρτας. Αυτά τα BAT/LLCC σενάρια 
αντιστοιχούν στα «καλύτερά δυνατά σενάρια 11 από την άποψη της 
εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.Ο 

πίνακας 5-22 παρουσιάζει τα κύρια αποτελέσματα όσον αφορά την πιθανή 
βελτίωση. 

TEC Saνings reached with the combination leading to 
BAT/LLLCC point 

Base case RCV2 - with glass door 57.04% 
Base case RCV2 without glass door 40.39% 

Base case RCV2 without night 
19.45% curtain 

Base case RHF4 with glass lid 43.55% 
Base case RHF4 without glass lid 27.11% 

Base case RHF4 without Night 
11 .10% curtain 

Beνerage cooler 51.88% 
lce cream freezer 20.99% 

Spiral νending machine 40.20% 
Πίνακας 5 - 22 Συνολικη μειωση της κατανάλωσης ενεργειας ι<ατα την εκτέλεση συνδυαστικών 

επιλογών βελτίωσης που οδηγούν στο σημείο BAT/ LLCC. 

Τα BAT/LLCC σενάρια βασίζονται σε διαφορετικές εκτιμήσεις όσον 
αφορά το μερίδιο του αποθέματος των συσκευών στις οποίες η ΒΑΤ/ LLCC 
επιλογή βελτίωσης εφαρμόζεται στην Ευρώπη. 

Ανάλογα με τις υποθέσεις επί των πωλήσεων των « βελτιωμένων» 

προϊόντων (δηλαδή, βασικής περίπτωσης με συνδυασμό επιλογών που 
οδηγούν σε ΒΑΤ/ LLCC σημείο) για κάθε έτος, ορίζονται δύο σενάρια. Ένα 
για το οποίο η καθιέρωση βελτιωμένων απομακρυσμένων ψυκτικών 

προθηκών συμβαίνει με ένα 11 αργό 11 ρυθμό, τα προϊόντα αυτά φθάνουν το 
100% των πωλ11σεων το 2020 ( 11ΒΑΤ 11 slow'Ί LLCC11 σενάριο), και ένα 
υποσενάριο, όπου οι πωλήσεις των βελτιωμένων προθηκών αυξάνονται με ένα 
υψηλότερο ποσοστό, φθάνοντας το 100% των πωλήσεων το 2015 (11 BAT/LLCC1' 

σενάριο). 

5.12.8 Σενάριο ΒΑΤ "slow"fLLCC 

Το τμήμα αυτό παρουσιάζει μία ΒΑΤ 11 slow11 
/ LLCC κατάσταση όπου οι 
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βελτιωμένες ψυκτικές προθήκες για πρώτη φορά εισάγονται στην αγορά το 

2010, και στην περίπτωση που αντιπροσωπεύουν το 100% των πωλ~iσεων των 
προϊόντων αυτών στο 2020 ("αργή εισαγωγή 11 ) και στην οποία η πώληση 

βελτιωμένων ψυκτικών προθηκών και αυτόματων πωλητών για πρώτη φορά 

στην αγορά γίνεται το 2010, ενώ αποτελούν το 100% των πωλήσεων αυτών των 
τύπων προϊόντων από το 2015. 

Resulting aνerage TEC saνings of the products in stock compared to 
the base case 

2006 2010 2015 2020 
Base case RCV2 - with glass 

0% 1.27% 12.72% 35.92 % door 
Base case RCV2 without glass 

0% 0.90 % 9.01 % 25.44 % 
door 

Base case RCV2 without night 
0% 0.43% 4.34% 12.25 % curtain 

Base case RHF4 with glass lid 0% 0.97 % 9.71 % 27.43 % 
Base case RHF4 without glass 

0% 0.60% 6.05 % 17.07% 
lid 

Base case RHF4 without Night 0% 0.25 % 2.48 % 6.99% curtain 
Beνerage cooler 0% 1.15% 22.83 % 46.69 % 
lce cream freezer 0% 0.47 % 9.24 % 18.89% 

Spiral νending machine 0% 0.89% 9.39% 18.40% 

Πίνακας 5 - 23 Μέση εξοικονόμηση στην κατανάλωση συνολικής ενέργειας των προϊόντων που 
προκύπτει σε σχέση με το απόθεμα των βασικών περιπτώσεων - ΒΑΤ "slow"/ LLCC σενάριο 

Λαμβάνοντας υπόψη τους συνδυασμούς των επιλογών που οδηγούν σε 

βελτίωση του ΒΑΤ "slow"/LLCC σεναρίου για όλες τις βασικές περιπτώσεις 
και συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας γυάλινης πόρτας για 

απομακρυσμένες ψυκτικές προθήκες, η ΣΕΚ κατά την φάση της χρήσης που 

σχετίζεται με τον εμπορικό εξοπλισμό ψύξης (που προκύπτει από τη βασικές 5 
περιπτώσεις) μειώνεται κατά περισσότερο από 9,31 % μεταξύ 2006 και 2020. 
Μειώνεται κατά 0,16% στην περίπτωση του υποσεναρίου χωρίς πόρτα (και με 
κουρτίνα) και αυξάνεται κατά 11 % στην περίπτωση του υποσεναρίου χωρίς τη 
χρήση μιας πόρτας από γυαλί και ούτε τη χρήση μιας κουρτίνας. 
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-+-- ΒΑΤ "slow''/LLCC wίth 
glass doorllid Total 

- · • · - "Freeze• total 

Εικόνα 5 - 58 Ετήσια συνολική κατανάλωση ενέργειας της εγκατεστημένης βάσης ΒΑΤ "slow ''jLLCC 
σενάριο με γυάλινη πόρτα/καπάκι. 

Κυριάκος Ευσταθίου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ για την Οικολογική Σχεδίαση των ΠκΕ 

Σελ.132 



Κεcrχ1λαιο 5 : Πιριnτ6)σεις Προϊόντων 

100.00 

95.00 

90.00 

85.00 
/ .. ... 80.00 

~ 
/ 

/ 

/ 
.i:: 75.00 
~ 
1- 70.00 

65.00 

/ 

~ .............. 

~ 
60.00 

55.00 

50.00 

2005 2010 2015 

Reference Year 

/. 
/ 

/ 

----....... 

2020 

--- -- -- --

--+-- ΒΑΤ "slow''/LLCC without 
glass door/lid, with night 
curtain Total 

- · • - - "Freeze" total 

Εικόνα 5 - 59 Ετήσια συνολικ1i κατανάλωσι1 ενέργειας της εγκατεστημένης βάσης ΒΑΤ "slow 'ϊLLCC 
σεναρίου μ ε κουρτίνα και χωρίς πόρτα. 
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Εικόνα 5 - 60 Ετιiαια αυνολιιοi κατανάλωση ενέργειας της εγκατεστη~ι ένης βάσης ΒΑΤ "slow'ϊLLCC 
σεναρίου χωρίς κουρτίνα και χωρίς πόρτα . 

Το 2020, σε σύγκριση με το 11Freeze11 σενάριο, η συνολική ετήσια ΣΕΚ 

(συγκεντρωτικό: αποτελέσματα για τις 5 βασικές περιπτώσεις) με ένα ΒΑΤ 
11 slow 11 /LLCC υποσενό:ριο με την πόρτα είναι μειωμένο κατά 35,22%. Αυτό 
μεταφράζεται σε εξοικονόμηση 32,8 TWl1/ έτος και στη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου 15,33 εκατομμύρια ισοδυνάμων τόνων C02. Η ΣΕΚ 
του αποθέματος συγκεντρωτικό: για τις πέντε βασικές περιπτώσεις είναι 28,67% 
χαμηλότερα χωρίς τη χρήση μιας γυάλινης πόρτας, αλλά με μια κουρτίνα 
(δηλαδή εξοικονόμηση των 26,7 TWh/ έτος και 12,25 εκατομμύρια ισοδυνάμων 
τόνων C02) και 20,65% χαμηλότερα χωρίς τη χρήση κουρτίνας στην 
οικογένεια συσκευών προθηκών (π.χ. εξοικονόμηση 19,25 TWh/ έτος και 8,49 
εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου C02). 

Σε σύγκριση με την 11 Freeze1
' κατάσταση το 2020, η ετήσια μείωση της ΣΕΚ 

κατά 35,92% για την RCV2 βασική περίπτωση όταν χρησιμοποιείται μια 
γυάλινη πόρτα (25,40% όταν δεν χρησιμοποιείται γυάλινη πόρτα και το 
12,25% όταν δεν χρησιμοποιείται μια κουρτίνα νυκτός), κατά 27,43% για την 
το RHF4 βασική περίπτωση, όταν χρησιμοποιείται γυάλινη πόρτα (σε 
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σύγκριση με 17,07%, χωρίς μια πόρτα γυαλιού και το 7% χωρίς μια 

αεροκουρτίνα). 

Η ετήσια ΣΕΚ του αποθέματος μειώνεται κατά περίπου 46,7% για την 
βασική περίπτωση ψυγείου αναψυκτικών, κατά περίπου 18,90% για τη βασική 
περίπτωση καταψυκτών παγωτού και κατά περίπου 18,33% για τη βασική 
περίπτωση μηχανήματος αυτόματης πώλησης σε σύγκριση με την 11Freeze11 

κατάσταση για την χρόνια αναφοράς 2020. 
Κατά την εξέταση των υποσεναρίων με τη χρι1ση μιας πόρτας, η λιγότερο 

σημαντική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατεστημένης 

βάσης είναι για τις βασικές περιπτώσεις μηχανημάτων αυτόματης πώλησης 

και τους καταψύκτες παγωτού. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των αποθεμάτων 

και στο μικρότερο δυναμικό της ΣΕΚ εξοικονομήσεως που επιτρέπεται από την 

εφαρμογιΊ των ΒΑΤ ''slow 11 /LLCC συνδυασμών των επιλογών βελτίωσης. 
Οι εκπομπές GWP παρουσιάζουν περίπου τις ίδιες τάσεις με αυτές που 

περιγράφονται παραπάνω για την ετιΊσια ΣΕΚ των αποθεμάτων. 

Όταν οι ψυκτικές προθήκες είναι εξοπλισμένες με πόρτες, η συνολικιΊ 

ετήσια δαπάνη των καταναλωτών για την διάρκεια ζωιΊς αυξάνεται περίπου 

10,35% μεταξύ 2006 και 2020 και 19,83% χαμηλότερη το 2020 σε σύγκριση με το 
ίδιο έτος αναφοράς με το 11 Freeze11 σενάριο. Χωρίς πόρτες, αλλά με μια 

κουρτίνα, η συνολική ετήσια δαπάνη αυξάνει κατά 12,71 % και 17,66% 
χαμηλότερη από ό, τι σε σύγκριση με μία 11Freeze11 κατάσταση το 2020. Οι 
συνολικές ετήσιες δαπάνες των καταναλωτών κατά διάρκεια ζωής αυξάνεται 

σε 18,49%, όταν δεν χρησιμοποιούνται κουρτίνες και είναι 11,82% 
χαμηλότερες σε σχέση με το "Freeze" σενάριο το 2020. 

5.12.9 Σενάριο "BAT/LLCC" 

Αυτό το σενάριο παρουσιάζει μια κατάσταση παρόμοια με την ΒΑΤ 
11 slow 11 /LLCC για τις συνδεδεμένες ψυκτικές προθήκες και για τα μηχανήματα 
αυτόματης πώλησης, αλλά οι πωλήσεις των βελτιωμένων ψυκτικών προθηκών 

αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό, αρχής γενομένης από το 2010 και φθάνοντας 
το 100% των πωλιΊσεων το 2015 (σε σύγκριση με το 2020, στο ΒΑΤ 11 slow 11 

σενάριο 11
) . 

Resulting average TEC savings of the products ln stock compared \ο 
the base case 

2006 2010 2015 2020 

Base case RCV2 - with glass 
0% 1.27% 21 .95 % 50.19% 

door 
Base case RCV2 without 

0% 0.90% 15.54 % 35.54 % 
Qlass door 

Base case RCV2 without night 
0% 0.43% 7.48 % 17.11 % 

curtain 
Base case RHF4 with Qlass lid 0% 0.97% 16.76% 38.32 % 
Base case RHF4 without glass 

0% 0.60% 10.43 % 23.85 % 
lid 

Base case RHF4 without Night 
0% 0.25% 4.27 % 9.77% 

curtain 

Εικόνα 5 - 61 Μέση εξοικονόμηση στι1ν κατανάλωση συνολικής ενέργειας των προϊόντων που 

προκύπτει σε σχέση με το απόθεμα των βασικών περιπτώσεων - ΒΑ T/LLCC σενάριο 

Λαμβάνοντας υπόψη τους συνδυασμούς των επιλογών που οδηγούν σε 

βελτίωση του ΒΑΤ/ LLCC σεναρίου για όλες τις βασικές περιπτώσεις και 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας γυάλινης πόρτας για τις ψυκτικές 
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προθήκες, η ΣΕΚ κατά την φάση της χρι1σης που σχετίζεται με το απόθεμα του 
εμπορικού εξοπλισμού ψύξης (5 βασικές περιπτώσεις) μειώνεται πάνω από 
21,5% μεταξύ 2006 και 2020 (Εικόνα 5-62). Μειώνεται κατά 8,7% στην 
περίπτωση του υποσεναρίου χωρίς πόρτα (και με αεροκουρτίνα) (Εικόνα 5-63) 
και αυξάνεται κατά 7% στην περίπτωση του υποσεναρίου χωρίς τη χρι1ση 
πόρτας γυαλιού (ή καπάκι) και χωρίς τη χρήση κουρτίνας (Εικόνα 5-64). 
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Εικόνα 5 - 62 Ετήσια συνολικιi κατανάλωση ενέργειας της εγκατεστιη1 ένης βάσης BAT/ LLCC σενάριο 
μ ε γυάλινη πόρτα/καπάκι. 
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Εικόνα 5 - 63 Ετήσια συνολικιi κατανάλωση ~νέργειας τη~ tΎ~ατεστιηιένης βάσης BAT/ LLCC σενάριο 
με κουρτινα και χωρις πορτα. 

Το 2020, σε σύγκριση με το 11 Freeze11 σενάριο, η συνολική ετιΊσια ΣΕΚ 
(συγκεντρωτικά: αποτελέσματα για τις 5 βασικές περιπτώσεις) με ένα 

ΒΑΤ /LLCC υποσενά:ριο με την πόρτα είναι 43,9% χαμηλότερη. Αυτό 
μεταφράζεται σε εξοικονόμηση 40,9 TWh/ έτος και μείωση εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου 19,4 εκατομμύρια ισοδυνάμων τόνων C02. Η ΣΕΚ του 
αποθέματος συγκεντρωτικά: για τις πέντε βασικές περιπτώσεις είναι 34,7% 
χαμηλότερα χωρίς τη χρήση μίας γυάλινης πόρτας, αλλά με μια κουρτίνα 
(δηλαδή εξοικονόμηση των 32,4 TWh/ έτος και 15,1 εκατομμύρια τόνους 
ισοδυνάμου C02) και το 23,5% χαμηλότερα χωρίς τη χρήση από μια κουρτίνα 
νύχτα στην οικογένεια συσκευών απομακρυσμένων προθηκών (η.χ . 
εξοικονόμηση 21,9 ΤWh/έτος και 9,84 εκατομμύρια ισοδυνάμων τόνων C02) . 

Κυριάκος Ευσταθίου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ για την Οικολογική Σχεδίαση των ΠκΕ 

Σελ.135 



ΚεφιΊλαιο 5: Περιπτο)σεις Πpοϊοντων 

100.00 

95.00 
90.00 

85.00 
... 80.00 
~ 
..c:: 75.00 
~ 70.00 

65.00 
rr"' 

60.00 
55.00 

50.00 
2005 

,.• 

./ 

2010 2015 2020 

Reference Year 

--+-- BAT/LLCC without glass 
door/lid, without night curtain 
Total 

- · • - - "Freeze" total 

Εικόνα 5 - 64 Ετήσια συνολική κατανάλωση ενέργειας της εγκατεστημένι1ς βάσης BAT/ LLCC σενάριο 
χωρίς κουρτίνα νύχτας και χωρίς πόρτα. 

Σε σύγκριση με την "Freeze'' κατάσταση το 2020, η ετήσια μείωση της ΣΕΚ 
κατά 50,2% για την βασική περίπτωση RCV2 οταν χρησιμοποιείται μια 

γυάλινη πορτα (35,4% όταν δεν χρησιμοποιείται γυάλινη πόρτα και το 17,11 % 
όταν δεν χρησιμοποιείται κουρτίνα), κατά 38,32% για την βασική περίπτωση 
RHF4, οταν χρησιμοποιείται γυάλινη πόρτα (σε σύγκριση με 23,85%, χωρίς μια 
πόρτα γυαλιού και 9,8% χωρίς κουρτίνα). Οι εκπομπές GWP παρουσιάζουν 
περίπου τις ίδιες τάσεις με αυτές που περιγράφονται παραπάνω για την ετιΊσια 

ΣΕΚ των αποθεμάτων. 

Όταν οι ψυκτικές προθήκες είναι εξοπλισμένες με πόρτες, η συνολική 

ετήσια δαπάνη των καταναλωτών κατά τη διάρκεια ζωής μειώνεται σημαντικά 

μεταξύ 2006 και 2020 και είναι 25% χαμηλότερη το 2020 σε σύγκριση με το ίδιο 
έτος αναφοράς με το "Freeze" σενάριο. Χωρίς πόρτες, αλλά με μια κουρτίνα, η 
συνολική ετήσια δαπάνη των καταναλωτών μειώνεται και είναι 22% 
χαμηλότερη από ό, τι σε σύγκριση με ένα "Freeze" σενάριο το 2020. Οι 
συνολικές ετιΊσιες δαπάνες των καταναλωτών κατά τη διάρκεια ζωιΊς 

μειώνονται ελάχιστα, όταν δεν χρησιμοποιούνται κουρτίνες νύχτας και είναι 

13,9% χαμηλοτερες σε σχέση με την "Freeze" κατάσταση για το 2020 

5.12.10 Συμπεράσματα 

Σε σύγκριση με την 2020 "Freeze" κατάσταση, το 2020 η κατάσταση BAU 
δείχνει ότι, ελλείψει νομοθεσίας, η ετήσια χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας της 

εγκατεστι1μένης βάσης των προϊόντων που καλύπτονται από τις πέντε 

περιπτώσεις θα μειωθεί μεταξύ 4,2 και 14,3 % ανάλογα με τις δυνατότητες 
τροποποηΊσεων στις ρυθμίσεις της θερμοκρασίας λειτουργίας ορισμένων 

απομακρυσμένων συσκευών. 

Οι επιλογές βελτίωσης που προσδιορίζονται στα Task 6 και 7 μπορούν να 
οδηγήσουν σε ακομα πιο σημαντικές μειώσεις της συνολικής ηλεκτρικιΊς 

ενέργειας της εγκατεστημένης βάσης των προϊόντων που καλύπτονται από τις 

πέντε βασικές περιπτώσεις: 23,5% και μέχρι 43,9% όταν εξετάζεται η προσθήκη 
μιας πόρτας γυαλιού/καπάκι σε συσκευές. Ο πίνακας 5-24 συνοψίζει τα 
αποτελέσματα των διαφόρων σεναρίων. 
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Scenario - 2020 
Eνolution of the total TEC Eνolution of the total TEC 

situation 
sub-scenario compared to Freeze 2006 compared to Freeze 2020 

situation situation 

"Freeze" Ν/Α +39% 0% 
no change in 

+ 23 % - 14.3 % 
temperature classes 

"BAU" change in 
temoerature classes 

+ 37.7 % - 4.2 % 

with door - 9.32 % -35.22 % 

"ΒΑΤ without door (with 
- 0.16 % - 28.67 % 

"slow"/LLCC nίQht cur1ain) 

"scenario without door and 
+ 11 .06 % - 20.65 % without night cur1ain 

with door - 21 .5% - 43.9% 

"BAT/LLCC" 
without door (with - 8.7 % -34.7 % 

scenario night cur1ain) 

without door and + 7 % -23.5 % 
without night cur1ain 

Πίνακας 5 - 24 Περίληψη των αποτελεσμάτων από τα διάφορα σενάρια. 

5.13 Lot 13: Οικιακά Ψυγεία 

Τα ψυγεία και οι καταψύκτες ήταν τα πρώτα και τα πιο πολυμελετημένα 

ΠκΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στοχο να μειώσουν την ενεργειακ1Ί τους 

κατανάλωση. 

5.13.1 Ορισμός της Βασικής Περίπτωσης 

Η σκοπιμοτητα της πρώτης προσέγγισης για την επιλογή της βασικής 

περίπτωσης (13 βασικές περιπτώσεις, οπως αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της 

μελέτης COLD-II) αξιολογ11θηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης 
των ενδιαφερομένων μερών κατά την εναλλακτική προσέγγιση που προβλέπει 

μειωμένο αριθμό βασικών περιπτώσεων. Το αποτέλεσμα της συζήτησης ήταν 

ότι οι τέσσερις βασικές περιπτώσεις επαρκούν για να περιγράψουν τις 

«ψυχρές» συσκευές: 

1. ψυγείο (εκπροσωπεί τις κατηγορίες 1-6) 
2. ψυγείο-καταψύκτη (αντιπροσωπεύει τις κατηγορίες 7 και 10) 
3. καταψύκτες κατακόρυφου τύπου (αντιπροσωπεύει την κατηγορία 8) 
4. καταψύκτες οριζοντιου τύπου (αντιπροσωπεύει την κατηγορία 9) 

Applίances Code 

Refrigerator (average of COLD 1 
categories 1-6) 
RefrigeΓator-freezer (average of COLD7 
categories 7 & 1 Ο) 
Upright freezer (average of COLD 8 
category 8) 
Chest freezer (average of COLD9 
categorv 9) 

Εικόνα 5 - 65 Κατηγορίες των βασικών περιπτώσεων. 
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5.13.2 Συνολική Κατανάλωση Ενέργειας 

Για τις συσκευές η ενεργειακή κατανάλωση κατά την διάρκεια ζω~Ίς, το 

κόστος κύκλου ζωής, και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις για το σύνολο των 

μονάδων που πωλήθηκαν το 2005 στην ΕΕ-25, φαίνονται στις εικόνες 5 - 66 έως 
5- 69. 

70.000 ,00 

60.000.00 

50 .000,00 

40.000.00 

30.000.00 

20.000,00 

10.000.00 

End of lifo -
Total 

Water (cooling) Ur 

Εικόνα 5 - 66 Κατηγορία COLD 1 - Κατανάλωση ενέργειας και νερού . 

140.000,00 

120.000,00 

100.000.00 

80.000,00 

End of tlkι -
Total 

Wa1er {ooollng) Ιιr 

Εικόνα 5 - 67 Κατηγορία COLD 7 - Κατανάλωση ενέργειας και νερού. 
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Εικόνα 5 - 68 Κατηγορία COLD 8 - Κατανάλωση ενέργειας και νερού 

140.000,00 

120.000,00 

100.000,00 

60.000 ,00 

60.000 ,00 

40.000.00 

End of life 
Total 

Water (cooling) llr 

Εικόνα 5 - 69 Κατηγορία COLD 9 - Κατανάλωση ενέργειας και νερού 

Αυτό υπολογίζεται για το σύνολο των βασικών περιπτώσεων και τα ΒΔΤ 

μοντέλα, με τα χαρακτηριστικά των μοντέλων που περιγράφονται στα Tasks 5 
και 6 της μελέτης, μαζί με τα στοιχεία για τα αποθέματα και της αγοράς από το 
Task 2. Εκτός από τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι μερικές 
επιπτώσεις εμφανίζονται, συμπεριλαμβανομένης υποθετικά της διάθεσης μετά 
RoHS και μετα-WΕΕΕ συνθηκών. 

Τα συνολικά στοιχεία για το 2005 για τη βασική περίπτωση αποτελούν 
την σημερινή κατάσταση του μέσου όρου των μοντέλων που πωλούνται. 
Συνολικά για το έτος 2005 υπολογίστηκε επίσης για το ΒΔΤ μοντέλο και οι 

τιμές αυτές αφαιρούνται από αυτές της βασικής περιπτώσεως. Η διαφορά αυτή 
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αντιπροσωπεύει το δυναμικό μέγιστο εξοικονόμησης πόρων από την 

αντικατάσταση όλων των μοντέλων της βασιΚΙ)ς περίπτωσης, από το ΒΔ Τ 

μοντέλο . Αυτό είναι ένα θεωρητικό μέγιστο δυναμικό εξοικονόμησης, διότι 

ασφαλώς η διείσδυση της ΒΔΤ δεν θα φτάσει το 100%. Ωστόσο ο αριθμός των 
μοντέλων που πωλούνται θα αυξηθεί σταδιακά από το επίπεδο του έτους 2005. 

Η κατανάλωση ενέργειας κατά διάρκεια ζωής και το κόστος κύκλου ζωι)ς 

τους παρουσιάζονται για τα ενιαία πρότυπα και για το σύνολο του έτους 2005 
στον παρακάτω πίνακα. 

Α VERAGE FREEZERS (Α VERAGE OF CA Τ. 8 & 9) 
Single Model (Ανg ofCat 8 & 9 Υ eaι· 2005 (EU-25 Sales = 4.600.000 units) 

Characteristics Base ΒΑΤ 
Potential 

100% Base 100% ΒΑΤ 
Potential 

Saνin<>s Saνin!!s 

Lifetin1e Energy 
287,55 140,2 147,35 Ι ,32Ε+Ο9 6,45Ε+Ο8 6,78Ε+Ο8 

Consumption (kWl1) 

Life Cycle Costs (ΕuιΌ) 922 991 -69 4,24Ε+Ο9 4,56Ε+Ο9 -3, Ι 7Ε+Ο8 

AVERAGE REFR IGERATORS (30% Cat. 1-6; 70% Cat.7 & 10) 
Single Model (30% 170%): Year 2005 (EU-25 Sales = 14.200.000 units 

Characteristics Base ΒΑΤ 
Pote11tia1 

100% Basc 100% ΒΑΤ 
Potential 

Saνi1112s Saνin!!s 

Lifeti111e Energy 
276,19 154,29 121 ,9 3 ,92Ε+Ο9 2, 19Ε+Ο9 Ι ,73Ε+Ο9 

Consuιηption (kWl1) 

Life Cycle Costs (Euro) 1016,8 1164 -147,2 Ι ,44Ε+ ΙΟ Ι ,65Ε+ ΙΟ -2,09Ε+Ο9 

Εικόνα 5 - 70 Συνήθης περίπτωση Ψυγείου και Καταψύκτη - Κατανάλωση Ενέργειας και κόστος 
κατά την διάρκεια ζωι1ς του προϊόντος (έτος 2005). 

Aνerage Freezers and Refrlgerators: Maxlmum Potential Saνlngs Year 2005 ln EU-25 
(Electrlclty ln kWh and LCC Ιn Euro) 

• Freezers 8 Refrίgerators 

Εικόνα 5 - 71 Οι μέγιστες δυνατότητες εξοικονόμησης για μοντέλα που πωλήθηκαν εντός του έτους 
2005 για ΕΕ-25. 

Όπως αναφέρεται, ο αριθμητικός μέσος όρος των χαρακτηριστικών των 

Κυριάκος Ευσταθίου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ για την Οικολογική Σχεδίαση των ΠκΕ 

Σελ.140 



Kc:cpό λα ιο 5 : nεριrιτ6)σεις n ροϊόντων 

κατηγοριών 8 και 9, χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει συνολικά: τους 
καταψύκτες. Για τα ψυγεία, το 30% χρησιμοποιείται το βάρος για τις 

κατηγορίες 1 έως το 6, και 70% κατά: βάρος για τις Κατηγορίες 7 και 10. Η 
δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας ανά: μονάδα είναι ελαφρώς υψηλότερη στην 

περίπτωση των καταψυκτών, ωστόσο, ο αντίκτυπος αυτός μειώνεται από το 

γεγονός ότι ο αριθμός των ψυγείων που πωλούνται είναι πάνω από τρεις 

φορές μεγαλύτερός από τους καταψύκτες. 

Οι μέγιστες δυνατότητες εξοικονόμησης για το συνολικό ποσό για το έτος 

2005 φαίνεται στην εικόνα 5 - 71. 
Όπως προκύπτει από τα ψυγεία θα γίνει σχεδόν τριπλάσια εξοικονόμηση 

ενέργειας σε σχέση με τους καταψύκτες, με μεγαλύτερο, όμως, κόστος για τον 

χρήστη . 

5.13.3 Σενάρια Εξοικονόμησης 

5.13.4 Σενάριο Business as Usual 

Επί του παρόντος, χωρίς κανένα νέο μέτρο πολιτικής (η εθελοντικιΊ 

δέσμευση της βιομηχανίας CECED, θα τερματιστεί το 2010), δεν απαιτείται 
περαιτέρω διείσδυση των νέων τεχνολογιών όπως αναμένεται στο Business as 
Usual σενάριο. Πράγματι, λόγω του μετασχηματισμού της αγοράς που 

προκαλείται από την ΕΕ για το πρόγραμμα σήμανσης της ενέργειας, οι 

καταναλωτές θα συνεχίσουν να αγοράζουν κατηγορία Α συσκευές, ως μέσο 

όρο για μοντέλα στην αγορά:, και η κλάση Α + μοντέλα ως πιο αποδοτικές 

μονάδες, ειδικά: στα κράτη μέλη όπου τα οικονομικά: κίνητρα για την 

αποδοτικότητα έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Είναι πολύ πιθανόν οι 

κατασκευαστές να μην μειώσουν την διαφορά: τιμής μεταξύ κατηγορίας Α ++ 
και την κλάση συσκευών Α+. Τα Α++ μοντέλα θα εξακολουθούν να 

παραμένουν σχεδόν ως ένα εξειδικευμένο προϊόν για κάποιο χρονικό 

διάστημα στο μέλλον. Αυτό οδηγεί στις ακόλουθες παραδοχές του σεναρίου: 

• για τα ψυγεία: 
- κατηγορίες αποδοτικότητας Α, Α+ και Α++, θα αντιπροσωπεύουν το 

σύνολο της αγοράς το 2009, 
- κατά: το τρέχον έτος, τα κατηγορίας Α, θα αντιπροσωπεύουν το 70% της 

αγοράς, η κλάση Α + το 26 % και η κλάση Α ++ το εναπομένων 4 % . 
- το μερίδιο αγοράς των υψηλότερων τάξεων απόδοση θα βελτιωθεί 

σταδιακά: μέχρι το 2030, όταν κλάση συσκευών Α + θα κυριαρχήσει στην αγορά: 
με το 75 % , ακολουθούμενη από την κλάση Α ++ με 25 % 

• για καταψύκτες: 
- το 2005 εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικιΊ παρουσία των κατηγορίας Β 

και Γ μοντέλων (που αντιπροσωπεύουν από κοινού περισσότερο από το 50% 
της αγοράς), καθώς και μια αξιοσημείωτη διείσδυση μονάδων της κατηγορίας 
Α+ (25%) 

- στην περίπτωση αυτή, η σταδιακή απόσυρση των κατηγοριών Β, 
αναμένεται μέχρι το 2020, και μια παράλληλη σημαντική και σταθερι1 
διείσδυση των κλάσεων Α+ (70 % το 2030) και Α++ (30% το 2030) συσκευών. 
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Εικόνα 5 - 72 Τάσ11 μ έσης κατανάλωσι1ς ενέργειας για τα ψυγεία στις χώρες τι1ς ΕΕ στο 1990-2030 
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Εικόνα 5 - 73 Τάση μέσης κατανάλωσης ενέργειας για τους καταψύκτες στις χώρες της ΕΕ στο 1990-
2030. 

5.13.5 Σενάρια και στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Μια προσπάθεια για την διαμόρφωση των μέτρων πολιτικής (ένα μείγμα 

από ειδικές απαιτήσεις και ένα αναθεωρημένο σύστημα σήμανσης ενέργειας) 

που περιγράφονται στο Subtask 7.6 της μελέτης αναπτύσσεται εδώ, στοχεύει 
στην αξιολόγηση του συνολικού αντίκτυπου της ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ 27. 
Για το σκοπό αυτό, η ανάλυση των πιθανών τάσεων διείσδυσης στην αγορά 

των τάξεων της ενεργειακής αποδοτικότητας στο (BaU) Business as Usual 
σενάριο χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς. Οι νέες κλάσεις ενεργειαΚΙΊς 

αποδοτικότητας, που είναι υποθετικές για το αναθεωρημένο πρόγραμμα 

επισήμανσης έχουν αξιολογηθεί και οι απορρέουσες δυνατότητες ενεργειαΚΙΊς 

απόδοσης σε σύγκριση με το ΣΑΕ συζητούνται. 

Σε Subtask 7.6 μια δέσμη μέτρων πολιτικής για να εξασφαλιστεί η 
διείσδυση των υφιστάμενων βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και 

μελλοντικών ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών στην αγορά έχουν υποτεθεί 

Κυριάκος Ευσταθίου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ για την Οικολογική Σχεδίαση των ΠκΕ 

Σελ.142 



ΚεφιΊλαιο 5: Περ ιπτοχκ: ις Πμοϊόντων 

και συζητηθήκαν. Τρία διαφορετικά σενάρια πολιτικής, που θα 

περιλαμβάνουν ένα μίγμα ενός νέου συστήματος σήμανσης και την επιβολή 
των ειδικών απαιτήσεων, εξετάστηκαν: 

• Πολύ φιλόδοξο (Very Ambitious (VA) ) στατικό σενάριο: ένας ενιαίος 
επαναπροσδιορισμός του παρόντος συστ1Ίματος σήμανσης (ως εκ τούτου το 

όνομα «στατικό») προτείνεται. Μια νέα κλίμακα Α έως G (πρέπει να εκτελεστεί 
από 01.01.2009) προτείνεται για το κατώφλι της νέας κατηγορίας Α θα θέσει σε 
EEI<lO και της νέας τάξης G σε ΕΕΙ;:::125. 

• Ρεαλιστικό σενάριο: στο πλαίσιο του δεύτερου και δυναμικού σεναρίου 
μια πιο ρεαλιστικ~Ί διαφοροποίηση της βελτίωσης ΕΕΙ αναμένεται, με σχεδόν 
τον ίδιο ρυθμό και τεχνολογική προσπάθεια μεταξύ των τάξεων απόδοσης. 

Δύο νέες κατηγορίες έχουν προστεθεί σε σχέση με το V Α στατικό σενάριο και 
το ανώτατο όριο μειώθηκε σε ΕΕΙ<15 (αντί του EEI<lO). 

• Φιλόδοξο σενάριο: αυτό το δυναμικό σενάριο έχει τον ίδιο αριθμό 
κατηγοριών με το Ρεαλιστικό σενάριο, αλλά αυστηρότερα όρια και πάλι ένα 

ανώτερο επίπεδο που έχει τον ίδιο όριο με εκείνου του V Α στατικού με την 
EEI<lO. 

Ο αντίκτυπος των σεναρίων ενεργειακ~Ίς πολιτικής σε σχέση με το 

αναφορικό BaU και μεταξύ τους φαίνεται καλύτερα από την άποψη της 
εξοικονόμησης ενέργειας. Για τα ψυγεία, η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας 
επιτυγχάνεται για το Φιλόδοξο σενάριο, με περίπου 4.770 GWh το 2019 και 
περίπου 13.900 GWh δέκα χρόνια αργότερα (χώρες ΕΕ-25). Με το Ρεαλιστικό 
σενάριο περίπου 3.900 και 12.300 GWh, εξοικονομούνται στο ίδιο χρονικό 
διάστημα, ενώ για το VA (Very Ambitious) στατικό η αποταμίευση είναι 
περίπου 2.700 GWh το 2019 και 9.100 GWh το 2030. Για τους καταψύκτες, 
μικρότερες μειώσεις αναμένονται λόγω των χαμηλότερων ποσοστών 

ιδιοκτησίας τους, πηγαίνοντας από 2.200 GWh και 5300 GWh του Φιλόδοξου 
σεναρίου σε 1.200 GWh και 3.200 GWh του V Α στατικού Σεναρίου, ξανά το 
2019 και 2030. Με βάση τα αναμενόμενα ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας (σε 
σύγκριση με το BaU σενάριο), ψυγεία και καταψύκτες είναι αρκετά όμοια. 
Αξίζει να προστεθεί ότι η σημαντικ~Ί διαφορά μεταξύ του δυναμικού 

εξοικονόμησης που προβλέπεται για τα 2019 και 2030 (η εξοικονόμηση 

υπερδιπλασιάστηκε) οφείλεται στην έντονη εξάπλωση στην αγορά των 

μοντέλων που έχουν ΕΕΙ <20-25. 
Τέλος οι παρακάτω πίνακες και σχήματα, για τα ψυγεία και τους 

καταψύκτες, δείχνουν την τάση της μέσης ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας ανά 
μονάδα στις χώρες της ΕΕ-25. Η μέση κατανάλωση αρχίζει το 2005 με τιμή 
κοντά στην τρέχουσα κατηγορία Β (391 kWh/ έτος για τα ψυγεία) για να 
φτάσουν το 2019 σε μια τιμή μεταξύ της τρέχουσας Α και Α + τάξεις (251 έως 
247 kWh/ έτος ανάλογα με τα σενάρια), ενώ το 2030 μια μέση τιμή 

κατανάλωσης ενέργειας χαμηλότερη από την τρέχουσα Α ++ κλάσης (161 έως 
154 kWh / έτος) προβλέπεται. Στην πράξη οι υποθετικές ενεργειακές πολιτικές 
αναμένεται να βελτιώσουν το μέσο υπόλοιπο ετήσιας κατανάλωσης μιας 
κατηγορίας απόδοσης (από Β σε Α) σε ένα χρονικό πλαίσιο (2005-2019) που 
ισοδυναμεί με το μέσο όρο ζωής των ψυκτικών συσκευών, καθώς και 
περισσότερες από δύο τάξεις απόδοσης σε μια περίοδο 25 χρόνων. 
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Year 
Α vera~e annual ener2y consumption (kWh/year unit) 

BaU Static Realistic Ambitious 
2005 391 391 391 391 
2009 343 344 344 344 
2014 294 295 295 292 
2019 263 251 256 247 
2025 240 204 213 194 
2030 211 161 175 154 

Πίνακας 5 - 25 Μέση ετήσια ενιαία ενεργειακιi κατανάλωση από τα σενάρια ενεργειακής πολιτικής 

για τα ψυγεία εντός ΕΕ-25. 

Year 
Avera2e annual ener!!v consumption (kWh/year unit) 

BaU Static Realistic Ambitious 
2005 431 431 431 431 
2009 366 364 365 364 
2014 301 290 295 290 
2019 262 238 249 237 
2025 237 196 212 193 
2030 212 163 181 160 

Πίνακας 5 - 26 Μέση ετιiσια ενιαία ενεργειακιi κατανάλωσ11 από τα σενάρια ενεργειακιiς πολιτικιiς 
για τους καταψύκτες εντός ΕΕ-25. 
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Εικόνα 5 - 74 Μέση ετήσια ενιαία ενεργειακή κατανάλωση από τα σενάρια ενεργειακής πολιτικής για 
τα ψυγεία εντός χωρών ΕΕ-25. 
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Εικόνα 5 - 75 Μέση ετήσια ενιαία ενεργειακιi κατανάλωση από τα σενάρια ενεργειακής πολιτικής για 
τους καταψύκτες εντός χωρών ΕΕ-25. 

5.14Lot14: Οικιακά Πλυντήρια Ρούχων και Πλυντήρια Πιάτων 

5.14.1 Η τυπική βασική περίπτωση για πλυντήρια πιάτων 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση που περιλαμβάνεται στη μελέτη, δύο 
τυπικές βασικές περιπτώσεις μπορούν να επιλεγούν για τα πλυντήρια πιάτων, 

εκε ίνα τα μοντέλα των 9 θέσεων (9ps) και των 12 θέσεων (12ps), με τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• 12 ps: 
- Κατανάλωση ενέργειας: 1,07 kWh/κύκλο (ενεργειακή κλάση Α / Β, 

ΕΕΙ=Ο648) 

- Κατανάλωση νερού: 15,2 λίτρο/κύκλο 
- Βαθμός πλυσίματος: Α/Β 
- Βαθμός στεγνώματος: Α ή Β 
- Θόρυβος: 50 dB(A) [υπολογίζεται από τα μοντέλα που διατίθενται σε 

καταλόγους] 

• 9 ps: 
- Κατανάλωση ενέργειας: 0,828 kWh/κύκλο (ενεργειακή κλάση Β, 

ΕΕΙ=0708) 

- Κατανάλωση νερού: 13,7 λίτρα/κύκλο 
- Βαθμός πλυσίματος: Β 
- Βαθμός στεγνώματος: Α ή Β 
- Θόρυβος: 50 dB(A) [υπολογίζετα ι από τα μοντέλα που διατίθενται σε 

Κυριάκος Ευσταθίου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ για την Οικολογική Σχεδίαση των ΠκΕ 

Σελ.145 



Κcφι"ιλαιο 5: ΠεριπτG)σεις Προϊόντων 
--- - --------

καταλόγους]. 

Όσον αφορά το πλύσιμο, η διάρκεια του τυπικού κύκλου είναι 140-150 
λεπτά όπως δηλώνονται από τους κατασκευαστές για τον κύκλο που 

χρησιμοποιείται για το καθεστώς ενεργειακής σήμανσης. 

5.14.2 Η τοπική βασική περίπτωση για πλυντήρια ρούχων 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης των ενδιαφερομένων μερών 

της μελέτης προτάθηκε να καθοριστεί ένα μόνο πρότυπο βασικής περίπτωσης 

για τα πλυντήρια ρούχων. Να επιλεγούν μεταξύ μηχανημάτων φορτi.ου 5kg ή 
6 kg. Η τελική επιλογή έγινε μετά από την ανάλυση των τεχνικών δεδομένων 
καθώς και άλλων διαθέσιμων πληροφοριών. Η πρόταση να χρησιμοποιηθεί 

μία συσκευή συγκεκριμένου ωφέλιμου φορτίου ως αντιπροσωπευτικιΊ του 

συνόλου της κατηγορίας προϊόντων στην Ευρώπη προέρχεται από τη γνώση 

της αγοράς των πλυντηρίων κατά τις τελευταi.ες δεκαετίες και έχει 

χρησιμοποιηθεί ως βάση για τα μέτρα πολιτικής που ~Ίδη έχουν τεθεί: 

οικολογικό σήμα (eco-label), το ενεργειακό σύστημα σήμανσης και την 

εκούσια δέσμευση της βιομηχανίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση που περιλαμβάνεται στη μελέτη, το 

μέσο πλυντήριο για το 2005 παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
• Τυπική βασική περίπτωση: 
- Χωρητικότητα: 5,36 kg 
- Κατανάλωση ενέργειας: 0.998 kWh/κύκλο (11 C11 =0187) 
- Κατανάλωση νερού: 50,7 λίτρα (9,6 λίτρα/kg κύκλο) 
- Κατανάλωση απορρυπαντικού: 139,76g (54g+16g/kg φορτίο στο ΕΝ 

60456) 
- την ταχύτητα περιστροφής: 1.129 rpm 
- Αυτόματη ανίχνευση φορτίου 
- Ενεργειακή κλάση: Α (0,17< 11C 11 ~0,19) 

- Βαθμός πλυσίματος: Α 
- Βαθμός στεγνώματος: Β ή Γ 

- Θόρυβος: 53 dB(A) για το πλύσιμο, 70 dB(A) για την στέγνωμα 

(περιστροφ11 κάδου) 

Όσον αφορά τη διάρκεια πλυσίματος του προτύπου κύκλου, 90-100 
λεπτά δηλώνονται από τους κατασκευαστές για τον κύκλο που 

χρησιμοποιείται για το καθεστώς ενεργειακής αιΊμανσης (βαμβάκι, 60°C, 
πλ1Ίρες φορτίο). 

5.14.3 Ρεαλιστική βασική περίπτωση πλυντηρίων πιάτων 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών 

που αναπτύχθηκε στο Task 3, ο μέσος όρος των πλυντηρίων πιάτων που 

χρησιμοποιούνται για το 2005 παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
• 12 ps ρεαλιστικό: 
- Χωρητικότητα: ένα τρίτο χαμηλότερο από το ονομαστικό ή 9ps 
- Θερμοκρασία πλύσης: υψηλότερη από ότι για την βασική περίπτωση 
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βάσης ή 59,3 ο c 
- Κατανάλωσης ενέργειας: 9,1 % πάνω απο το επίπεδο της βασικής 

περίπτωσης ή 1.167 kWh/κύκλο 
- Κατανάλωσης νερού: ένα λίτρο περισσοτερο την εβδομάδα που 

αντιστοιχεί σε 15,4 λίτρα/ κύκλο 
- Βαθμος πλυσίματος: Α/Β 
- Βαθμος στεγνώματος: Α ή Β 
- Θόρυβος: 50 dB (Α) 
• 9 ps ρεαλιστικό: 
- Ωφέλιμο φορτίο: στο ένα τρίτο μειωμένο από το ονομαστικό i16ps 
- Θερμοκρασία πλύσης: υψηλότερη από ότι για την τυπική βασική 

περίπτωση ή 59 ,3 ° C 
- Κατανάλωσης ενέργειας: 9,1 % πάνω απο το επίπεδο της βασικής 

περίπτωσης ή 0.903 kWh /κύκλο 
- Της κατανάλωσης νερού: ένα λίτρο περισσότερο ανά εβδομάδα, που 

αντιστοιχεί σε 13,9 λίτρα/ κύκλο 
- Βαθμός πλυσίματος: Β 
- Βαθμός στεγνώματος: Α ή Β 
- Θόρυβος: 50 dB(A). 
Ειδικότερα για την 12ps συσκευή: 
- Κατανάλωση ενέργειας: η αύξηση των 0,435 kWh ανά εβδομάδα (10%) 

για 4,06 κύκλους/ εβδομάδα τα αποτελέσματα από τη χρ11ση των 
προγραμμάτων υψηλότερης θερμοκρασίας από τη θερμοκρασία του 
προγράμματος που χρησιμοποιείται για την ενεργειακή σήμανση . Μείωση της 

τάξης του 0.406 kWh ανά εβδομάδα (-9,3%) οφείλεται στην θέρμανση 

ελαφρύτερου φορτίου (μερικό φορτίο υπολογίζεται ότι είναι το ένα τρίτο του 

ονομαστικού φορτίου), αύξηση κατά 0.236 kWh ανά εβδομάδα (+5,4%) 
οφείλεται κατ 'εκτίμηση σε 10°C του νερού τροφοδοσίας, πιο κρύο από το νερό 
εισαγωγής από το στόμιο 15°C υπο κανονικές συνθ1Ίκες. Τέλος, θεωρείται 
αύξηση 3%, λόγω των διάφορων καταστάσεων αναμονής και χαμηλ~1ς 
κατανάλωσης ενέργειας (3-5% αξιολογήθηκαν στο Task 3 ανάλογα με τα 
επίπεδα εξεταζομενης ισχύος) . Συνολικά η αύξηση των (+10-9,3+5,4 +3 =) 9,1 %, 
εμφανίζεται για την κατανάλωση ενέργειας της ρεαλιστικής βασικής 
περίπτωσης. 

- Νερό: θεωρείται 1 λίτρο αύξηση ανά εβδομάδα, λόγω πιθανού επιπλέον 
ξεβγάλματος. 

- Χημικές ουσίες και χρόνος πλύσης: απορρυπαντικό, μαλακτικό, η 
κατανάλωση ξεπλύματος θεωρείται η ίδια όπως και για την τυπική βασική 
περίπτωση, καθώς και ο χρόνος κύκλου πλύσης (140-150 λεπτά) 

- Θόρυβος, ενεργειακή απόδοση, επιδόσεις πλυσίματος και στέγνωματος: 
θεωρούνται το ίδιο όπως και για την τυπική βασική περίπτωση. 

- Πρόπλυση στο χέρι: μεγαλύτερη αύξηση κατανάλωσης ενέργειας, 
+17,4%, η οποία προέρχεται από την πρόπλυση χέρι, δεν λαμβάνεται υπόψη 
για τη ρεαλιστική βασική περίπτωση, δεδομένου ότι προκαλείται από μια 
συγκεκριμένη συμπεριφορά των καταναλωτών έξω από το μηχάνημα και δεν 
έχει ζητηθεί στις οδηγίες του κατασκευαστή. Η πρόπλυση θα πρέπει να ληφθεί 

Κυριάκος Ευσταθίου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ για την Οικολογική Σχεδίαση των ΠκΕ 

Σελ.147 



Κεφάλαιο 5 : Πφιπτό)σεις Προϊόντων 

υπόψη στο απόθεμα των συσκευών. 

Τα ίδια ποσοστά ισχύουν για τις 9ps συσκευές. 

5.14.4 Ρεαλιστική βασική περίπτωση πλυντηρίων ρούχων 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών 

που αναπτύχθηκε στο Task 3, ο μέσος όρος των πλυντηρίων που 

χρησιμοποιούνται για το 2005 παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Ρεαλιστική βασική περίπτωση πλυντηρίου ρούχων: 

- Χωρητικότητα: 64 % της πρότυπης βασικής περίπτωσης 5,36 kg 113,4 kg. 
- Θερμοκρασία πλύσης: 45,8°C 
- Κατανάλωση ενέργειας: -27,9% της πρότυπης βασικιΊ περίπτωση ή 

0,719 kWh/κύκλο 
- Κατανάλωση νερού: -8,7% της πρότυπης βασικής περίπτωσης ι1 

46,3 λίτρα/ κύκλο 
- Κατανάλωση απορρυπαντικού 139,76 g/ κύκλο 
- Την ταχύτητα περιστροφής: 1.129 rpm 
- Αυτόματη ανίχνευση φορτίου 
- Ενεργειακή κλάση: Α 
- Βαθμός πλυσίματος: Α 
- Βαθμός στεγνώματος: Β ή Γ 
- Θόρυβος: 53 dB(A) για το πλύσιμο, 70 dB(A) για στύψιμο. 
Ειδικότερα: 

- Η χωρητικότητα έχει αξιολογηθεί σε 3,2kg, που είναι το 64 % των 
συχνότερα πωληθέντων πλυντηρίων ρούχων ή 5kg, Αφού η τυπικι1 βασική 
περίπτωση έχει ικανότητα φορτίου των 5,36kg, τα αντίστοιχα αποτελέσματα 
της ρεαλιστικής βασικής περίπτωσης είναι χωρητικότητα 3,4 κιλά. 

- Η κατανάλωση ενέργειας: μείωση της τάξης του 1,42kWh ανά εβδομάδα 
(-29%), θεωρώντας 4,9 κύκλους/εβδομάδα, τα αποτελέσματα σχηματίζουν 
χρήση μίας χαμηλότερης θερμοκρασίας πλύσης (45,8°C) από τη θερμοκρασία 
υπό κανονικές συνθήκες (60°C), μείωση της τάξης των 0,537kWh ανά 

εβδομάδα (-11 %) οφείλεται στην θέρμανση ενός ελαφρύτερου φορτίου, αύξηση 
των 0,427 kWh ανά εβδομάδα ( +8,7% ), λόγω της εκτιμώμενης εισόδου νερού 
10°C, πιο κρύο νερό εισαγωγής (15°C) υπό κανονικές συνθήκες, τέλος 

θεωρείται μια αύξηση των 0,165 kWh ανά εβδομάδα (ή 3,4% της κατανάλωσης 
της βασικής περίπτωσης), λόγω των διαφόρων καταστάσεων αναμονής και 

χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Συνολικά μια μείωση της τάξης του (-29-
11 +8,7+3,4=)-27,9% εμφανίζεται για την κατανάλωση ενέργειας στην 

ρεαλιστική βασική περίπτωση. Συνεπώς, η ενεργειακή κατανάλωση η1ς 

πραγματικι1ς βασικής περίπτωσης έχει θεωρηθεί ως το 72,1 % της τυπικής 
βασικής περίπτωσης 

- Κατανάλωση νερού: μείωση 26,6 λίτρα ανά εβδομάδα (-10,7%) 
συμβαίνει λόγω της μείωσης του φορτίου και της αύξηση των 4,9 λίτρων (+2% ), 
λόγω του πιθανού επιπλέον ξεβγάλματος, οπότε η συνολική κατανάλωση 

νερού (-10,7+2 =- 8,7%) ιΊ 46,3 λίτρα/κύκλο. 
- Κατανάλωση απορρυπαντικού: η κατανάλωση απορρυπαντικού 
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θεωρείται το ίδιο με την πρότυπο βασική περίπτωση, σε απόλυτη τιμή ~Ί 
139,76g/ κύκλο, διότι οι καταναλωτές δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν το 
μηχάνημα σχεδόν σε πλήρες φορτίο 

- Χρόνος πλυσίματος (90 έως 100 λεπτά), την ταχύτητα περιστροφής, ο 

θόρυβος, η ενεργειακή απόδοση, το πλύσιμο και στέγνωμα των επιδόσεων: 
θεωρούνται το ίδιο όπως και για την τυπική βασική περίπτωση. 
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Εικόνα 5 - 76 Κατανάλωση ενέργειας και νερού πλυντι1ρίου πιάτων 9ps. 
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Εικόνα 5 - 77 Κατανάλωση ινέργειας κα ι νερού πλυντηρίου πιάτων 12ps. 
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Εικόνα 5 - 78 Κατανάλωση ενέργειας και νερού πλυντηρίου ρούχων . 

5.14.5 Συνολικές τιμές σrην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Για τις συσκευές πλυντηρίων η κατανάλωση ενέργειας στη διάρκεια ζωής 

και η κατανάλωση νερού, το κόστος κύκλου ζωής, και οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις του κύκλου ζωής φαίνονται για το σύνολο των μονάδων που 

πωλήθηκαν το 2005 στην ΕΕ των 25, στις εικόνες 5 - 76 έως 5 - 78. 
Αυτά υπολογίζονται για την πρότυπη βασική περίπτωση και τα ΒΔΤ 

μοντέλα, με τα χαρακτηριστικά των μοντέλων που αναπτύχθηκαν στα Tasks 5 
και 6, μαζί με τα στοιχεία για τα αποθέματα και την αγορά από το Task 2. 
Εκτός από τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι μερικές επιπτώσεις 

εμφανίζονται, συμπεριλαμβανομένης υπόθεσης των συνθηκών RoHS και 

WEEE. 
Συνολικά το 2005 η βασική περίπτωση αποτελεί την σημεριν1Ί κατάσταση 

του μέσου όρου των μοντέλων που πωλούνται. Συνολικά για το έτος 2005 
υπολογίστηκε επίσης για τα μοντέλα ΒΔ Τ και αυτές οι τιμές αφαιρούνται από 

εκείνες της βασικής περίπτωσης. Η διαφορά αυτή αντιπροσωπεύει το μέγιστο 

δυναμικό εξοικονόμησης πόρων από την αντικατάσταση όλων των μοντέλων 

βασικιΊς περίπτωσης, από το ΒΔΤ μοντέλο. Αυτό είναι ένα θεωρητικό μέγιστο 

δυναμικό εξοικονόμησης, όπως ασφαλώς η ΒΔΤ διείσδυση δεν θα φτάσει το 

100%, ωστόσο ο αριθμός των μοντέλων που πωλούνται θα αυξηθεί σταδιακά 
από το επίπεδο του έτους 2005. 

Με βάση τη μονάδα, η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας είναι 

σχεδόν η διπλάσια στο πλυντήριο πιάτων, λόγω της μεγαλύτερης 

κατανάλωσης στο βασικό μοντέλο και τους 280 κύκλους ανά έτος έναντι 220 
για τα πλυντιΊρια ρούχων. Αντίθετα, το δυναμικό εξοικονόμησης νερού είναι 

μεγαλύτερο για τα πλυντήρια με τη μεγαλύτερη ποσότητα του νερού που 

χρησιμοποιείται. Ένα περίεργο γεγονός είναι ότι η LCC είναι στην 

πραγματικότητα χαμηλότερη για το μοντέλο ΒΔΤ πλυντηρίου. Όταν αυτές οι 

τιμές μονάδος πολλαπλασιαστούν με τις πωλήσεις για το έτος 2005 στην ΕΕ 
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των 25, έχουμε τα συνολικά ποσά. Οι μέγιστες δυνατότητες εξοικονόμησης για 
το συνολικό ποσοστό για το έτος 2005 φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

8 Dlshwasher 8 Washιng Machlne 

6,ΟΟΕ + 09 
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4,ΟΟΕ+09 

3,ΟΟΕ+09 
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Εικόνα 5 - 79 Η μέγιστη δυνατότητα εξοικονόμηση διάρκειας ζωής για τα μοντέλα που πωλήθηκαν το 
έτος 2005 στην ΕΕ25 

Η σχετική επίπτωση του πλυντηρίου που είναι εμφανώς μεγαλύτερη και 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι πωλήσεις των πλυντηρίων είναι διπλάσιες από 
αυτές των πλυντηρίων πιάτων, αν και η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας είναι 
σχεδόν ίση. Η εξοικονόμηση νερού είναι έξι φορές μεγαλύτερη στην περίπτωση 
των πλυντηρίων ρούχων. 

5.14.6 Σενάριο Business as Usual (BaU) 

Ο ορισμός του σεναρίου Business as Usual (BaU) για τις συσκευές 
πλυσίματος βασίζεται σε ποιοτικές υποθέσεις και όχι πραγματικά αποδεικτικά 
στοιχεία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημαντική τεχνολογική πρόοδος και η 
σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιτυγχάνεται σε αυτό το 
κατασκευαστικό τομέα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10-12 ετών είναι 
αποτελεσματική λόγω των υποχρεωτικών και προαιρετικών πολιτικών και 
μέτρων που εφαρμόζονται ή προωθούνται από την ΕυρωπαϊΚΙ1 Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι, χωρίς αυτές τις πολιτικές, ο τομέας δεν θα είχε 
βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων του, αλλά δεν υπάρχουν 
στοιχεία σε ποιο βαθμό αυτό θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί και τι 
τεχνολογικές καινοτομίες θα προέκυπταν. Στην πραγματικότητα, σημαντικές 
βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης πραγματοποηΊθηκαν κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας του 180 και τις αρχές της δεκαετίας του '90 (στο παρακάτω 
πίνακα φαίνεται η μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας από τις ηλεκτρικές 
συσκευές πλύσης ξεκινώντας από 1950), αλλά εκείνη τη στιγμή η ενεργειακή 
απόδοση και η τεχνολογικές δυνατότητες βελτίωσης ήταν υψηλές, και η 
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εξοικονόμηση ενέργειας σχετικά εύκολο να επιτευχθεί. Σι1μερα, κάθε 

περαιτέρω βελτίωση είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί για ηλεκτρικές οικιακές 

συσκευές και θα πρέπει να δικαιολογείται απο τη ζιΊτηση της αγοράς. 

Average energy Number of 

Year consumption cycles 

( kWh/cνcle ) (cycle/year) 

1953-1981 3,250 277 

1982-1992 1,830 256 

1993-1996 1,350 251 

1997 1,177 251 

1998-1999 1,177 245 

2000 1,081 245 

2001-2002 1,081 245 

2003-2004 1,081 234 

2005 0,997 234 
Εικόνα 5 - 80 Ενιαία κατανάλωση ενέργειας των συσκευών πλύσι1ς για τ11ν περίοδο 1950-2005. 

Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα οτι, χωρίς περαιτέρω μέτρα 

πολιτικής (τα τελευταία μέτρα εθελοντικιΊς δέσμευσης για πλυντήρια 

ολοκληρώθηκαν το 2008), μια πολύ μικρή ή ακόμη και η μη προσθετη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, αναμένεται για τις εν λόγω συσκευές. 

Πιθανή υπόθεση είναι η εξής: 

• για πλυντήρια πιάτων, Α κατηγορίας (δηλαδή το μοντέλο LLCC) θα 
φτάσει το 100% της αγοράς κατά το έτος 2015. Δεν προβλέπεται να υπάρξουν 
άλλες καταχωρήσεις νέας κλάσης ενεργειακής αποδοτικότητας κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιοδου 

• για πλυντήρια ρούχων, η ενεργειακή κατανάλωση του μοντέλου LLCC 
στην περιοχή της 1Ά +11 κατηγορία, είναι λογικό να προβλεφθεί οτι αυηΊ η 

κατηγορία θα εξαπλωθεί στην αγορά κατά την επομενη δεκαετία (πιθανώς 
γύρω στο έτος 2020). Αυτο σημαίνει οτι το Α και Α + τάξεις θα κυριαρχήσουν 
στην αγορά κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας και το Α + τάξη (που 
ονομάζεται εδώ LLCC), θα φτάσει το 100% το 2020. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική ετήσια κατανάλωση των αποθεμάτων 

και η μέση ισχύς που καταναλώνεται περιλαμβάνουν την κατανάλωση σε 

κατάσταση αναμονής, υποθετική σε 11,8 kWh/ έτος για τα πλυντήρια ρούχων 
και 12,4 kWh/ έτος για τα πλυντήρια πιάτων. 
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Η στο 1.990-2030, BaU Σενάριο. 
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Εικόνα 5 - 82 Τάση μ έσης κατανάλωσης ενέργειας (kWh/έτος) για τα πλυντήρια πιάτων σε χώρες της 
ΕΕ στο 1990-2030, BaU Σενάριο. 

5.14.7 Σενάρια ενεργειακής πολιτικής και στόχοι της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

Μια προσπάθεια για την διαμόρφωση των μέτρων πολιτικής (ένα μείγμα 
από ειδικές απαι11Ίσεις και ένα αναθεωρημένο σύστημα ενεργειακής 
σιΊμανσης) περιγράφονται στην μελέτη (Subtask 7.6) και αναπτύσσεται εδώ. 
Στοχεύει στην αξιολόγηση του συνολικού αντίκτυπου της ενέργειας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, η ανάλυση των πιθανών τάσεων 
διείσδυσης στην αγορά των κλάσεων ενεργειακής απόδοσης στο Business as 
Usual (BaU) σενάριο, χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς. Οι νέες κλάσεις 
ενεργειακής αποδοτικότητας είναι υποθετικές για το αναθεωρημένο 
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πρόγραμμα σήμανσης και έχουν αξιολογηθεί. Επίσης συζητούνται, οι 

απορρέουσες δυνατότητες ενεργειακής απόδοσης σε σύγκριση με το Ba U 
σενάριο. 

5.14.8 Περίληψη των σεναρίων ενεργειακής πολιτικής 

Στην μελέτη (Subtask 7.6) ένας πλήρης φάκελος μέτρων πολιτιΚΙiς έχει 
συζητηθεί, και μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων ένα νέο σύστημα 

σήμανσης να υποκαταστήσει και να βελτιώσει το υπάρχον έχει προταθεί και 

αναλυθεί. Επιπλέον ενδεχόμενα συμπληρωματικά μέτρα ενεργειακής 

πολιτικής για την αντιμετώπιση της κατανάλωσης πόρων, τη θερμοκρασία 

πλύσης έχει παρουσιαστεί διαφορετική από εκείνη των 60°C, λαμβάνοντας 
υπόψη τους περιορισμούς που απορρέουν από την ανεπαρκή τυποποίηση. 

Τέλος, πρόταση για την εισαγωγιi της αναμονής και χαμηλή κατανάλωση 

ρεύματος λειτουργίας στη διαμόρφωση των νέων πολιτικών ενέργειας έχει 

επισπευσθεί. 

5.14.9 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 

Τέλος τα παρακάτω σχήματα δείχνουν τη μέση ετήσια εξέλιξη της 

κατανάλωσης ενέργειας για τις δύο συσκευές πλυσίματος στην ΕΕ των 25 
χωρών. Ειδικότερα, η μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα: 

• για πλυνnΊρια ρούχων: το 2005 είναι κοντά στο μέσο όρο κατανάλωσης 
των σημερινών κατηγοριών Β, μείωση το 2019 με τη μέση τιμή της σημερινής Α 
κατηγορίας, και το 2030 σε μια τιμιΊ ελαφρά χαμηλότερη μέση κατανάλωση της 
τρέχοντος κλάσης Α + 

• για πλυντήρια πιάτων: το 2005 είναι ελαφρώς χαμηλότερη από το 
ισχύον όριο Γ κατηγορίας, μείωση το 2019 σε μια τιμή που είναι μεταξύ των 
σημερινών κατηγοριών Α και Β, και το 2030 σε μια τιμή κοντά στη σημερινή 
μέση κατανάλωση Α+ τάξη. 

Προβλέπεται μείωση της τάξης του 2,6% (ή 1,140 GWh) για πλυντιΊρια 
ρούχων και περίπου 3,7% (ή 1,283 GWh) για πλυντήρια πιάτων το 2019. Να 
φθάσει κατ 'ανώτατο όριο την τάξη του 6% και 8% (ή 2,810 GWh και 3,759 
GWh) αντίστοιχα το 2030, όταν οι συσκευές με τις καλύτερες επιδόσεις σn1ν 
τεχνολογία πλυσίματος αναμένεται να κυριαρχήσουν στην αγορά. 
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Εικόνα 5 - 84 Μέση ετι]σια κατανάλωση ενέργειας από τα σενάρια ενεργειακi~ ς πολιτικι]ς για 
πλυντήρια πιάτων στην ΕΕ-25 (2005-2030). 

5.15 Lot 15: Καυστήρες Στερεών Καυσίμων 

5.15.1 Μικρού Μεγέθους Καυστήρες Στερεών Καυσίμων - Βασικές 
Περιπτώσεις 

Οι βασικές περιπτώσεις για τη μελέτη συνοψίζονται στον παρακάτω 
πίνακα. Οι BCl έως BC5 αποτελούν συσκευές άμεσης θέρμανσηςι που είναι 
κυρίως εγκατεστημένες για οικιακή χρήση σε κατοικίες. Αυτές οι συσκευές 
θεωρούνται δευτερεύουσες συσκευές θέρμανσης που σημαίνει ότι δεν είναι 
συχνά η κύρια πηγή θερμότητας για κατοικίες. Οι BC6 έως BCS 
αντιπροσωπεύουν συσκευές έμμεσης θέρμανσης και εγκαθίστανται κυρίως σε 
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οικιακές ή μικρές εμπορικές/ βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Θεωρούνται 

πρωτεύουσες συσκευές θέρμανσης. 

Base 
Base Case Name 

Output Eff. Αίr Prίmary Secondary 
Case [kW] [%] control solld fuel solld fuel 

BCl Open fireplace 15 15 None 
Wood 

None 
logs 

BC2 Closed fireplace 10 55 None 
Wood Lignite 
logs briquettes 

BC3 Traditional cooker 10 55 None 
Wood Lignite 
logs briquettes 

BC4 Traditional stoνe 8 45 None 
Wood Lignite 
logs briquettes 

BC5 Modern stoνe 8 60 Secondary 
Wood Lignite 
logs briquettes 

BC6 Small manual boiler 50 70 None 
Wood Lignite 
logs briquettes 

BC7 Small automatic boiler 50 80 Primary Hard coal 
Wood 
pellets 

BC8 
Medium automatic 

100 85 Primary 
Chips, Lignite 

boiler Pellets briquettes 

Πίνακας 5 - 27 Βασικές περιπτώσεις του Lot 15. 

5.15.2 Γενικά χαρακτηριστικά βασικών περιπτώσεων 

Σύμφωνα με την μεθοδολογία MEEuP, κάποιες παράμετροι είναι κοινές 
για όλες τις βασικές περιπτώσεις. 

• Κάθε είδος υλικό σχετίζεται με μια προεπιλεγμένη εργοστασιακή 

διαδικασία (π.χ. τυλίγμα του χάλυβα σε ρόλους ή φύλλα). Ως εκ τούτου, δεν 

γίνεται καμία διάκριση μεταξύ των επιπτώσεων των υλικών που 

χρησιμοποιούνται και τις επιπτώσεις της επεξεργασίας τους στο εργοστάσιο. Γι 1 

αυτό μόνο η συνολική επίπτωση της παραγωγής παρουσιάζεται. 

• Υποτίθεται ότι κανένα υλικό δεν χρησιμοποιείται για τη διανομή των 
μικρού μεγέθους καυστήρων στερεών καυσίμων. Πράγματι, οι περισσότερες 

συσκευές μεταφέρονται σε ξύλινες παλέτες, το οποίο μπορεί να υποτεθεί ότι 
χρησιμοποιούνται επ 1 αόριστον. Η συσκευασία από χαρτόνι υποτίθεται ότι 

είναι αμελητέα σε σύγκριση με το συνολικό βάρος των συσκευών. 

• Υποτίθεται ότι κανένα υλικό δεν θα χρησιμοποιηθεί κατά τη χρήση των 
καυστήρων στερεών καυσίμων, εκτός από το καύσιμο, το οποίο 

περιλαμβάνεται ως ένθετο ανάλυσης του κύκλου ζωιΊς για u1ν ενεργειακή 

χρήση της συσκευής. Ως αποτέλεσμα, η περίληψη για τα υλικά που 

λαμβάνονται για κάθε βασικ~Ί περίπτωση μετά την εισαγωγή των δεδομένων 

της λίστας των υλικών (Billing of Materials (ΒΟΜ)) στο Ecoreport 
περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τη συνολικ~Ί παραγωγι1 των 

υλικών και των μεθόδων τέλους ζωής, αλλά όχι σχετικά με τη διανομιΊ ιΊ τις 

φάσεις χρι1σης. 

5.15.3 Τζάκια 

Τα τζάκια λειτουργούν με εφοδιασμό από φυσικό αέρα και δεν έχουν 

κύριους ή δευτερεύοντες μηχανισμούς ελέγχου ροής του αέρα. Η μεταφορά 
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θερμότητας γίνεται άμεσα, κυρίως μέσω της άμεσης ακτινοβολίας θερμικής 
ενέργειας από τις φλόγες. Τα ανοικτά τζάκια είναι ενσωματωμένα στη δομή 

των νοικοκυριών και ως επί το πλείστον αποτελούνται από λιθοδομή και 
κεραμικά υλικά τα οποία εκπροσωπούνται στην λίστα των υλικών (ΒΟΜ) ως 
«Διάφορα - σκυροδέματος» . Η μία πλευρά της κοιλότητας καύσης και της 
ζώνης καύσης είναι ανοικτή προς το περιβάλλον διαβίωσης των νοικοκυριών 
(ανοικτά - παραδοσιακά τζάκια). Κλειστά τζάκια σε αντίθεση είναι αυτόνομες 
στο χώρο μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία νέων τζακιών σε 
ένα κτίριο. 

5.15.4 BCl - Ανοικτά (παραδοσιακά) τζάκια 

Η BCl ορίζεται ως ένα παραδοσιακό τζάκι με ονομαστικιΊ ωριαία 
δυναμικότητα θερμικής ισχύος 15 kW και απόδοση 15% σε καθαρή θερμογόνο 
δύναμη. Στην ΕΕ, το κύριο καύσιμο που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή 
είναι το ξύλο κορμών. Η παροχή καυσίμου στη ζώνη καύσης γίνεται 
χειροκίνητα. 

Σχετικές υποθέσεις κύκλου ζωής με βάση τις αναλύσεις που έγιναν είναι 
οι εξής: 

- Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 35 έτη. (Task 2, τμήμα 2.2.4) 
- Η ετήσια χρήση του προϊόντος είναι 42 ώρες. (Task 3, τμήμα 3.2.4) 

5.15.5 BC2 - Κλειστά τζάκια 

Η BC2 ορίζεται ως ένα κλειστό τζάκι με ονομαστική ωριαία 
δυναμικότητα θερμικής ισχύος 10 kW και απόδοση 55% σε καθαρή θερμογόνο 
δύναμη. Στην ΕΕ, τα κύρια καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη 
συσκευή είναι το ξύλο κορμών και οι μπρικέτες (τουβλάκια) λιγνίτη. 

Σχετικές υποθέσεις κύκλου ζωής με βάση τις αναλύσεις που έγιναν είναι 
οι εξής: 

- Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 20 έτη . (Task 2, τμήμα 2.2.4) 
- Η ετήσια χρήση του προϊόντος είναι 266 ώρες. (Task 3, τμήμα 3.2.4) 

5.15.6 Παραδοσιακές κουζίνες 

Οι παραδοσιακές κουζίνες χρησιμοποιούν την φυσική ροή ρεύματος 
αέρα, και δεν έχουν κύριο ή δευτερεύων έλεγχο του αέρα. Η μεταφορά 
θερμότητας γίνεται με άμεσο τρόπο στις επιφάνειες μαγειρέματος μέσω 
αγωγιμότητας και στο χώρο των νοικοκυριών μέσω της αγωγής θερμότητας 
από τις θερμές επιφάνειες των συσκευών και της ακτινοβολίας. Η συσκευή 
βρίσκεται ανεξάρτητη στο χώρο και αποτελείται κυρίως από σίδηρο και 
χάλυβα, αυτό εκπροσωπείται στην λίστα των υλικών ως «μείγμα χυτοσίδηρου» 
και «μείγμα σιδήρου και χάλυβα ». Ο χώρος καύσης και η ζώνη καύσης είναι 
εξ ολοκλήρου κλειστοί και δεν είναι ορατά από το εξωτερικό της συσκευής. Η 
παροχή καυσίμου στη ζώνη καύσης γίνεται χειροκίνητα. 
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5.15.7 BC3 - Παραδοσιακές κουζίνες 

Η BC3 ορίζεται ως μια παραδοσιακή συσκευή κουζίνας με ονομαστική 
ωριαία δυναμικότητα θερμικής ισχύος 10 kW και απόδοση 55% σε καθαρι1 
θερμογόνο δύναμη . Στην ΕΕ, τα κύρια καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε 

αυτή τη συσκευή είναι το ξύλο κορμών και οι μπρικέτες λιγνίτη . Η τροφοδοσία 

του καυσίμου στη ζώνη καύσης γίνεται χειροκίνητα. 

Σχετικές υποθέσεις κύκλου ζωής με βάση τις αναλύσεις που έγιναν είναι 

οι εξής: 

- Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 20 έτη. (Task 2, τμι1μα 2.2.4) 
- Η ετήσια χρήση του προϊόντος είναι 112 ώρες. (Task 3, τμι1μα 3.2.4) 

5.15.8 Σόμπες (Στόφες) 

Παραδοσιακές σόμπες κάνουν χρήση της φυσικής ρ01Ίς του αέρα και δεν 

έχουν κύριο ή δευτερεύων μηχανισμό ελέγχου του αέρα, ενώ οι σύγχρονες 

σόμπες τυπικά περιλαμβάνουν δευτερογενιΊ έλεγχο της ροής αέρα. Η 

μεταφορά θερμότητας γίνεται άμεσα, μέσω της φυσικής απαγωγιΊς θερμότητας 

από τις θερμές επιφάνειες των συσκευών. Η συσκευή είναι ανεξάρτητη στο 

χώρο και αποτελείται κυρίως από σίδηρο και χάλυβα. 

Η κοιλότητα καύσης και η ζώνη καύσης είναι εντελώς κλειστές και μπορεί 

να είναι ορατό από το εξωτερικό της συσκευής μέσα από τα παράθυρα στην 

πόρτα. Η τροφοδοσία των καυσίμων γίνεται χειροκίνητα. 

5.15.9 BC4 - Παραδοσιακές σόμπες 

Η περίπτωση BC4 ορίζεται ως μια παραδοσιακιΊ συσκευιΊ σόμπας με 

ονομαστική ωριαία δυναμικότητα θερμικής ισχύος ίση με 8 kW και απόδοση 
45% σε καθαρή θερμογόνο δύναμη . Στην ΕΕ, τα κύρια καύσιμα που 

χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή είναι το ξύλο κορμών και οι μπρικέτες 

λιγνίτη. 

Σχετικές υποθέσεις κύκλου ζωής με βάση τις αναλύσεις που έγιναν είναι 

οι εξιΊς: 

-Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 27,5 χρόνια. (Task 2, τμι1μα 2.2.4) 
- Η ετήσια χρήση του προϊόντος είναι 337 ώρες. (Task 3, τμήμα 3.2.4) 

5.15.10 BC5 - Σύγχρονες σόμπες 

Η περίπτωση BC5 ορίζεται ως μια σύγχρονη συσκευή σόμπας με 

ονομαστική ωριαία δυναμικότητα θερμικής ισχύος ίση με 8 kW και απόδοση 
60% σε καθαρή θερμογόνο δύναμη. Στην ΕΕ, τα κύρια καύσιμα που 

χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή είναι το ξύλο κορμών και οι μπρικέτες 

λιγνίτη. 

Σχετικές υποθέσεις κύκλου ζωής με βάση τις αναλύσεις που έγιναν είναι 

οι εξής: 
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- Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 12,5 έτη. (Task 2, τμήμα 2.2.4) 
- Η ετήσια χρήση του προϊόντος είναι 337 ώρες. (Task 3, τμήμα 3.2.4) 

5.15.11 Λέβητες 

Η μεταφορά θερμότητας είναι έμμεση μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας 
που μεταφέρε ι τη θερμότητα καύσης στο νερό. Το εξάρτημα του συστήματος 

μεταφοράς της θερμότητας (σωληνώσεις νερού) δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο 

εφαρμογής της εν λόγω μελέτης και, ως εκ τούτου δεν αποτελεί μέρος της 
παρούσας βασικής περίπτωσης παρά το γεγονός ότι είναι αναγκαίο συστατικό 
για την παροχή θερμότητας. Η συσκευή είναι ανεξάρτητη και αποτελείται 

κυρίως από σίδηρο και χάλυβα, αυτό εκπροσωπείται στη λίστα των υλικών ως 

«σιδηροχρώμιο - χυτοσίδηρο» και «σιδηροκράματα - σιδήρου και χάλυβα». Η 
κοιλότητα καύσης και η ζώνη καύσης είναι εξ ολοκλήρου κλειστ1Ί και συνήθως 
δεν είναι ορατές από το εξωτερικό της συσκευής. 

5.15.12 BC6 Μικρού μεγέθους οικιακοί λέβητες: χειροκίνητα 

τροφοδοτούμενοι λέβητες συμβατικών καυσίμων < 50 kW 

Η περίπτωση BC6 ορίζεται ως ένας μικρού μεγέθους οικιακός λέβητας με 
ονομαστική ωριαία δυναμικότητα θερμικ1Ίς ισχύος ίση προς 25 kW και 

απόδοση 70% σε καθαρ1Ί θερμογόνο δύναμη. Η βασική περίπτωση είναι ένας 
λέβητας που χρησιμοποιεί τεχνολογία υπερκαύσης (upper-fire), η οποία είναι 
μια υποθετική συσκευή μείξης από μια συσκεωΊ με φυσικό ελκυσμό αέρα, μια 

πρωτογενή παροχι1 αέρα, αλλά δεν υπάρχει δευτερεύουσα παροχή αέρα, 

καθώς και μια συσκευή με την αναγκαστική παροχή αέρα πρωτογενούς και 

δευτερογενής ελέγχος της ροής. Στην ΕΕ, τα κύρια καύσιμα που 
χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή είναι το ξύλο κορμών και οι μπρικέτες 

λιγνίτη. Η τροφοδοσίας καυσίμου στη ζώνη καύσης γίνεται χειροκίνητα. 

Σχετικές υποθέσεις κύκλου ζωής με βάση τις αναλύσεις που έγιναν σε 
προηγούμενες εργασίες είναι οι εξής: 

- Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 17,5 χρόνια. (Task 2, τμήμα 2.2.4) 
- Η ετήσια χρήση του προϊόντος είναι 478 ώρες . (Task 3, τμήμα 3.2.4) 

5.15.13 BC7 - Μικρού μεγέθους αυτόματοι λέβητες: upper-fire αυτόματα 
τροφοδοτούμενοι λέβητες < 50 kW 

Η περίπτωση BC7 ορίζεται ως ένας μικρός οικιακός λέβητας με 
ονομαστική ωριαία δυναμικότητα θερμικής ισχύος ίση προς 25 kW και 

απόδοση 80% σε καθαρή θερμογόνο δύναμη. Η συσκευή χρησιμοποιεί 
τεχνολογία upper-fire και εξαναγκασμό σε πρωτογενή ροιΊ αέρα και σε 
δευτερογενή αέρα. Αυτή η βασική περίπτωση είναι ένας υποθετικός 
συνδυασμός μιας συσκευής με αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου και 

συστιΊματος τροφοδοσίας καυσίμων πίεσης προς τα κάτω. Στην ΕΕ, το κύριο 

καύσιμο που χρησιμοποιείται στη συσκευή αυτή είναι σκληροί πλίνθοι 
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άνθρακος. 

Σχετικές υποθέσεις κύκλου ζωής με βάση τις αναλύσεις που έγιναν είναι 
οι εξής: 

- Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 20 έτη. (Task 2, τμ11μα 2.2.4) 

-Η εηΊσια χρήση του προϊόντος είναι 478 ώρες. (Task 2, τμιΊμα 3.2.4) 

5.15.14 BC8 - Μεσαίου μεγέθους αυτόματοι λέβητες: θερμαστψκινούμενης 

σχάρα αυτόματα τροφοδοτούμενοι λέβητες > 50 kW 

Η περίπτωση BC8 ορίζεται ως ένας μεσαίου μεγέθους οικιακός λέβητας με 
ονομαστική ωριαία δυναμικότητα θερμικής ισχύος ίση με 100 kW και η 
απόδοση 85% σε καθαρ11 θερμογόνο δύναμη. Η συσκευή χρησιμοποιεί 

τεχνολογία upper-fire και εξαναγκασμό σε πρωτογενή και δευτερογενή 
προμήθεια αέρα . ΑυτιΊ η βασικιΊ περίπτωση είναι ένα υποθετικό μίγμα των 
συσκευών με αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμων θερμαστή από κάτω 

και σύστημα τροφοδοσίας καυσίμων κινούμενης σχάρας. Στην ΕΕ, τα κύρια 

καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή είναι τα ροκανίδια ξύλου 
και μπρικέτες λιγνίτη . 

Σχετικές υποθέσεις κύκλου ζωής με βάση τις αναλύσεις που έγιναν είναι 

οι εξής: 
- Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 20 έτη. (Task 2, τμήμα 2.2.4) 
- Η ετ1Ίσια χρ11ση του προϊόντος είναι 651 ώρες . (Task 3, τμ11μα 3.2.4) 

5.15.15 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής 

Οι συνολικές επιπτώσεις του κύκλου ζω1Ίς συνοψίζονται για τις βασικές 

περιπτώσεις ως εξής: 
- Σύνολο Ενέργειας (GER) της κατανάλωσης των αποθεμάτων της ΕΕ 

(που παράγονται, κατά τη χρήση, που απορρίπτονται) για το έτος αναφοράς 

2009 είναι 2283 PJ. 
- Συνολικές εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ) από το απόθεμα 

της ΕΕ για το έτος αναφοράς 2009 είναι 474 ktoe, ενώ αερίων θερμοκηπίου 
(GHG) φθάσουν τους 78 εκατ. τόνους ισοδυνάμου C02. 

Οι βασικές περιπτώσεις BC2 (κλειστά τζάκια), BC4 (παραδοσιακές 

σόμπες) και BC6 (μικρού μεγέθους χειροκίνητης τροφοδοσίας καύσιμου 
λέβητες) κάθε μία αντιπροσωπεύει πάνω από το 14 έως 22% του συνολικού 
αντίκτυπου GER των καυστήρων στερεών καυσίμων. Είναι επίσης οι πιο 
σημαντικοί παράγοντες σε επίπεδο ΕΕ των αερίων του θερμοκηπίου και των 

αιωρούμενων σωματιδίων. Ως εκ τούτου μαζί BC2, BC4 και BC6 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 56 % των περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλων 
των καυστήρων στερεών καυσίμων. Οι BC4 FT4 (παραδοσιακές σόμπες, ξύλο 

κορμών) έχουν την μεγαλύτερη συνεισφορά στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ 
οι BC8 FTl (μεσαίου μεγέθους αυτόματης τροφοδοσίας λέβητες, λιγνίτι1) έχουν 
την δεύτερη μεγαλύτερη συνεισφορά. 

Για όλες τις βασικές περιπτώσεις, η φάση της χρήσης έχει χαρακτηριστεί 

ως το κύριο αίτιο και στους εννέα περιβαλλοντικούς δείκτες των εκπομπών 
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στον αέρα : GER, μη επικίνδυνα απόβλητα, GWP, της οξίνισης, πτητικές 
οργανικές ενώσεις, ΡΟΡ, βαρέα μέταλλα, ΡΑΗ και ΡΜ. Για παράδειγμα, η 

φάση της χρήσης συνεισέφερε το 99,5% του δείκτη GER, το 98 % του δείκτη 
αιωρούμενων σωματιδίων και 89% των μη επικίνδυνων αποβλήτων, σε όλες 
τις βασικές περιπτώσεις. Αυτό οφείλεται κυρίως στα καύσιμα. Τα υλικά, 

παραγωγής και διανομής συνέβαλαν λιγότερο από 1 % το καθένα για πολλούς 
από τους δείκτες. Τα υλικά συνέβαλαν κατά 10% στο δείκτη για τα μη 
επικίνδυνα απόβλητα. 

Η παραπάνω ανάλυση δεν αντιπροσωπεύει τις πραγματικές συσκευές και 
δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την πραγματική απόδοση των 
συσκευών. Ισχύει αποκλειστικά στο πλαίσιο αυτής της μελέτης και έχει 
αναπτυχθεί με μια αυστηρά θεωρητική προσέγγιση που δεν αντιπροσωπεύει 
καμία πραγματική φυσική διαδικασία. Αναπτύχθηκε για τη σύγκριση των 

βασικών περιπτώσεων με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες και επιλογές 
βελτίωσης και, συνεπώς, ισχύει μόνο για το σκοπό αυτό. 

5.15.16 Σύνοψη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν τις καλύτερες δυνατότητες μείωσης 
της κατανάλωσης ενέργειας και την LLCC επιλογή για κάθε βασηαΊ περίπτωση 
(σε σχέση με τις ενεργειακές απαιτήσεις βασικού κύκλου ζω1Ίς και κόστους) . 

Life cycle Life cycle 

Base case 
Best environmental impact energy costs 

reduction improvement option reductlon reduction 
potentlal potentlal 

BCl : Open fireplace (wood) ΒΑΤ Pl : Fireplace insert (wood) 89% 43% 
BC2: Closed fireplace (wood) ΒΑΤ Pl : Fireplace insert (wood) 34% 15% 
BC3: Traditional cooker (wood) ΒΑΤ Ρ2 : Advanced cooker (wood) 41% -20% 
BC4: Traditional stove (wood) ΒΑΤ Ρ4 : Pellet stove (pellet) 74% 29% 
BC5: Modern stove (wood) ΒΑΤ Ρ4 : Pellet stove (pellet) 74% 29% 
BC6: Small manual boiler (wood) ΒΑΤ Ρ5: Downdraught boiler (wood) 20% 12% 
BC7: Sma ll automatic boiler (wood) ΒΑΤ Ρ6: Pellet boiler (pellet) 15% 11% 

BC8: Medium automatic boiler (wood) 
ΒΑΤ Ρ8 : Downdraught gasifying 
boiler (lignite) 8% 5% 

Πίνακας 5 - 28 Σύνοψη των επιλογών βέλτιστης διαθεσιμης τεχνολογίας για κάθε βασική περίπτωση. 

Life cycle Life cycle 
Least life cycle cost improvement costs energy Base case 

option reduction reduction 
potential potential 

BCl : Open fireplace (wood) ΒΑΤ Pl: Fireplace insert (wood) 43% 89% 
BC2 : Closed fireplace (wood) ΒΑΤ Pl: Fireplace insert (wood) 10% 30% 
BC3: Traditional cooker (wood) ΒΑΤ Ρ2 : Advanced cooker (wood) 6% 33% 
BC4: Traditional stove (wood) ΒΑΤ Ρ4: Pellet stove (pellet) 29% 74% 
BC5: Modern stove (wood) ΒΑΤ Ρ4 : Pellet stove (pellet) 29% 74% 
BC6: Small manual boiler (wood) ΒΑΤ Ρ5 : Downdraught boiler (wood) 12% 20% 
BC7: Small automatic boiler (wood) ΒΑΤ Ρ6 : Pellet boiler (pellet) 11% 15% 

BC8: Medium automatic boiler (wood) 
ΒΑΤ Ρ8 : Downdraught gasifying boiler 

5% 8% (lignite) 

Πίνακας 5 - 29 Σύνοψη των επιλογών κόστους ελαχιστου κυκλου ζωι;ς για κάθε βασική περίπτωση. 
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5.15.17 Δυναμικό μείωσης κατανάλωσης ενέργειας 

Με βάση τους παραπάνω πίνακες οι τεχνολογίες με το μεγαλύτερο 

πιθανό αντίκτυπο στην εξοικονόμηση ενέργειας στην Ευρώπη, οι οποίες είναι 

διαθέσιμες σήμερα στην αγορά: είναι: 

- Περίπτωση Προϊόντος 1: Τζάκι εσοχής/κλειστό - αυτή η συσκευή μπορεί 
να εφαρμοστεί για την αναβάθμιση ανοικτών τζακιών και να αντικαταστιΊσει 

κλειστά τζάκια. Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι το προϊόν αυτό εξασφαλίζει τη 

μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τις συμβατές 

περιπτώσεις. 

- Περίπτωση Προϊόντος 4: μικρή σόμπα pellet - αυτή η συσκευ1Ί μπορεί 

να εφαρμοστεί για την αντικατάσταση των παραδοσιακών σομπών που έχουν 

τη μεγαλύτερη χρήση (υλικό και ετήσια χρήση) στην Ευρώπη με βάση τις 

υποθέσεις στο Task 5. Μπορούν να παρέχουν τη μεγαλύτερη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας στην σχετική βασική περίπτωση, καθώς και να 

παρέχουν περισσότερες μειώσεις των εκπομπών. 

Δεδομένου ότι το προϊόν αυτό απαιτεί μια αλλαγιΊ του τύπου καυσίμου, 

δεν μπορεί πάντα να εφαρμόζεται, ως επιλογή αντικατάστασης για βασικιΊ την 

περίπτωση BC4 και BCS (σόμπες), και ως εκ τούτου το επόμενο μεγαλύτερο 
πιθανό αντίκτυπο της εξοικονόμησης ενέργειας στην Ευρώπη με τον ίδιο τύπο 

καυσίμου, όπως η συγκεκριμένη συσκευή, αντικαθιστό:ται από την προηγμένη 

σόμπα με καύσιμο το ξύλο. 

Το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας για τις έμμεσες συσκευές 

θέρμανσης είναι λιγότερο σημαντικό, διότι η βασική περίπτωση των συσκευών 

αυτών είχε αρκετό: καλή απόδοση ήδη, ωστόσο, το μεγαλύτερο πιθανό 

αντίκτυπο της εξοικονόμησης ενέργειας στην Ευρώπη για τις έμμεσες συσκευές 

θέρμανσης είναι: 

- Περίπτωση Προϊόντων 6: Λέβητας αεριοποίησης καθοδικού ρεύματος -
αυτιΊ η συσκευή μπορεί να εφαρμοστεί για την αντικατάσταση των μικρών μη

αυτόματα τροφοδοτούμενων λεβήτων< SOkW. 
Καμιά: εκ των επιλογών δεν βρέθηκαν να έχουν υψηλές μειώσεις των 

εκπομπών ή υψηλή μείωση στην κατανάλωση ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, οι 

περιπτώσεις προϊόντων που διατίθενται στην αγορά υπολογίστηκαν να είναι 

ανώτερες για περιβαλλοντικά οφέλη από τις παραδοσιακές (βασικιΊ 

περίπτωση) συσκευές με αναβαθμισμένα συστατικό:. Ο κύριος λόγος για αυτό 

είναι ότι η αποτελεσματικότητα των νέων, προηγμένα σχεδιασμένων 

προϊόντων ξεπερνά κατά: πολύ τα επιπρόσθετα οφέλη που μπορεί κανείς να 

επιτύχει με την αναβάθμιση των παραδοσιακών. 

5.15.18 Περιβαλλοντική απόδοση άλλων περιβαλλοντικών δεικτών 

Η κατανάλωση ενέργειας είναι ο ισχυρότερος συσχετισμός με όλους τους 

άλλους περιβαλλοντικούς δείκτες σε αυτή τη μελέτη, επειδή οι εκπομπές 

αέριων είναι άμεσο αποτέλεσμα της κατανάλωσης καυσίμου. Η κατανάλωση 

καυσίμου έχει αποδειχθεί στο Task 5 να είναι η πλέον πολύτιμη συμβολή στη 
συνολική κατανάλωση ενέργειας για όλες τις βασικές περιπτώσεις. Από τις 
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άλλες κατηγορίες περιβαλλοντικών δεικτών που απασχολούν σε αυτή τη 
μελέτη, τα σωματίδια μπορεί να θεωρηθούν ως το πιο σημαντικό. 

Η σακούλα φίλτρου απέδωσε καλά όσον αφορά το φιλτράρισμα των 
σωματιδίων, την ελαχιστοποίηση άλλων περιβαλλοντικών δεικτών (μέσω της 

χρήσης υλικών, τη διάθεση, κλπ) και από άποψη του κόστους κύκλου ζωής. Η 
σακούλα φίλτρου εκτιμάται ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα για τα 

αιωρούμενα σωματίδια με την προϋπόθεση ότι συντηρείται τακτικά (καθαρή) 
και καταναλώνει λιγότερη ηλεκτριΚΙΊ ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα παράγει 
λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Ωστόσο, ο καθαρισμός σάκου φίλτρου είναι μια σημαντική ανησυχία, 
διότι, όταν το υλικό μιας σακούλας φίλτρου γεμίζει με τα αιωρούμενα 
σωματίδια, αυξάνει η πτώση της πίεσης, διαταράσσοντας τη ροή του αέρα 
μέσα στη συσκευή και, ενδεχομένως, διαταράσσοντας σημαντικά την 
αποδοτικότητα καύσης. Το πρόβλημα αυτό δεν παρουσιάζεται με τα 
ηλεκτροστατικά φίλτρα (ESP) και ως εκ τούτου η απόδοση από 
ηλεκτροστατικά φίλτρα θα ήταν πιο αξιόπιστη σε όλη τη διάρκεια ζωής της 
συσκευής. Το φάσμα των μεγεθών των σωματιδίων όπου μια σακούλα φίλτρου 
αναμένεται να είναι αποτελεσματική, είναι διαφορετική και, ενδεχομένως, 
μικρότερη από την κλίμακα μεγέθους των σωματιδίων στα οποία τα 
ηλεκτροστατικά φίλτρα είναι αποτελεσματικά. 

5.15.19 Δυναμικό εξοικονόμησης κόστους ελαχίστου κύκλου ζωής 

Με βάση τους παραπάνω πίνακες 5-12 και 5-13, οι συσκευές που είχαν το 
καλύτερο δυναμικό εξοικονόμησης κόστους κύκλου ζωής ήταν: 

- Περίπτωση Προϊόντος 1 (BC1): Τζάκι εσοχής/κλειστό 
- Περίπτωση Προϊόντος 4 (BC4): Μικρού μεγέθους σόμπα pellet 
Το κόστος κύκλου ζωής και δυναμικού εξοικονόμησης για τις έμμεσες 

συσκευές θέρμανσης είναι λιγότερο σημαντικό, διότι η συσκευιΊ βάσης είχε 
αρκετά καλή απόδοση ήδη, ωστόσο, το μεγαλύτερο κόστος κύκλου ζωής και 
δυναμικό εξοικονόμησης στην Ευρώπη για τις έμμεσες συσκευές θέρμανσης 
είναι: 

- Περίπτωση Προϊόντος 6 (BC6): Λέβητας αεριοποίησης καθοδικού 
ρεύματος. 

Όπως παρουσιάζεται η πιθανή βελτίωση της κάθε μιας από τις 8 
περιπτώσεις βάσης είναι σημαντική. Φάνηκε από την ανάλυση EcoReport ότι η 
πλειονότητα των περιβαλλοντικών δεικτών θα μειωθεί χάρη στην εφαρμογή 
ενός ή περισσοτέρων επιλογών βελτίωσης, κυρίως λόγω της αύξησης της 
αποδοτικότητας, η οποία οδηγεί σε χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και 
μειωμένες εκπομπές στον αέρα μέσα από τη φάση της χρήσης της συσκευ1Ίς. 

5.16 Lot 16: Στεγνωτήρια Ρούχων 

5.16.1 Ορισμός Προϊόντος 

Το στεγνωτήριο ρούχων ορίζεται γενικά από τις υπηρεσίες που παρέχει: 
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αφαιρεί η υγρασία του (δεδομένου) φορτίου ενδυμάτων και άλλων 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στεγνωη1ρια 

ρούχων περιλαμβάνουν θεωρητικά γραμμές ρούχων, ντουλάπες ξι1ρανσης και 

άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά σε εξωτερικούς ή 

εσωτερικούς χώρους ξήρανσης. Μία αντιπροσωπευτική βασικιΊ περίπτωση ανά 

βασικές κατηγορίες προϊόντων καθορίζονται για το σύνολο της ΕΕ-25 για τα 

στεγνωτήρια ρούχων. 

- Μία βασική περίπτωση για τα εξαεριζόμενα στεγνωηΊρια. 
- Μία βασική περίπτωση για στεγνωτήρες συμπυκνωμένου αέρα. 
Για κάθε ένα από αυτά τα προϊόντα βασικής περίπτωσης, δύο τύποι όρων 

τα διαφοροποιούν: 

- Μια Τυπική Βασική Περίπτωση (Standard Base Case (STBC)), 
καθορίζεται σύμφωνα με τις κανονικές συνθήκες, όπως ορίζεται στο πρότυπο 

μέτρησης ή τη νομοθεσία . 

- Μία Πραγματική Βασική Περίπτωση (Real Life Base Case (RLBC) ), 
ορίζεται σύμφωνα με την πραγματικιΊ μέση συμπεριφορά των καταναλωτών 

και των συνθηκών του περιβάλλοντος. 

Τέλος, εκτελούνται αναλύσεις ευαισθησίας σχετικά με συμπληρωματικά 

προϊόντα: αξιολογούνται οι διαφορές που προκύπτουν στον τομέα της 

τεχνολογίας για το άνοιγμα (στεγνωτήρια φόρτωσης από πάνω) και σε μέγεθος 

(συμπακτά στεγνωτήρια). 

5.16.2 Ορισμός Τυπικής Βασικής Περίπτωσης (STBC) 

Ένα πρότυπο βασικής περίπτωσης ορίζεται και για τους δύο τύπους του 

προϊόντος που μελετήθηκε. Στις κανονικές συνθήκες συμπεριλαμβάνονται 

θερμοκρασία περιβάλλοντος, υγρασία περιβάλλοντος, το πρόγραμμα 

πλυντηρίου, υγρασία, η ταχύτητα στυψίματος και φόρτωσης, όπως ορίζεται 

στο πρότυπο ΕΝ 61121:2005. Η κατανάλωση ενέργειας και το στέγνωμα τη 
διάρκεια του κύκλου μετρούνται υπό κανονικές συνθήκες και παρέχονται από 

τους κατασκευαστές. 

Για να αξιολογήσουν την ίδια λειτουργική μονάδα κάτω από 

πραγματικές συνθήκες ζωής και υπό κανονικές συνθήκες, είναι αναγκαίο να 

εκτιμηθεί η φάση της χρήσης με τις ίδιες παραμέτρους: δηλαδή, η ποσότητα 

των ρούχων που έχουν αποξηρανθεί σ' ένα χρόνο πρέπει να είναι η ίδια για 

τους δύο τύπους βασικών περιπτώσεων. 

Προκειμένου να αξιολογηθεί αυτιΊ η ποσότητα, τα στοιχεία από την 

έρευνα που διεξήχθη στο Task 3 χρησιμοποιήθηκαν: 
- 3,62 κύκλοι την εβδομάδα το χειμώνα 
- 2,34 κύκλοι ανά εβδομάδα το καλοκαίρι 
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αυτά, ο ετιΊσιος αριθμός των 

κύκλων κάτω από πραγματικές συνθήκες ζωής μπορεί να αξιολογηθεί ως εξής: 

3,62 κύκλοι/ εβδομάδα χ 26 εβδομάδες+ 2,34 κύκλοι/ εβδομάδα χ 26 
εβδομάδες = 155 κύκλοι / έτος 
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Ωστόσο, ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε κύκλους κάτω από πραγματικές 
συνθήκες ζωής, και, επομένως, σε ένα φορτίο 3,4 kg. Δεδομένου ότι η 

επιλεγείσα λειτουργη<ΙΊ μονάδα, είναι «στέγνωμα των ρούχων ενός μέσου 
νοικοκυριού κατά τη διάρκεια ενός έτους », το ίδιο ποσό πρέπει να θεωρείται 
και στις δύο περιπτώσεις. Δεδομένου ότι το φορτίο υπό κανονικές συνθήκες 

είναι 6 κιλά. Ο ετήσιος αριθμός των κύκλων υπό κανονικές συνθήκες πρέπει να 
αξιολογηθεί ως εξής: 

Ο ετήσιος αριθμός των κύκλων = 155 κύκλοι / έτος χ 3.4kg / 6kg 

Air νented tumble drycrs 1 Alr condenser tumblc 
dryers 

Ambienι ιemperaιure ('C) 23'C 

Ambienι humidily (%) 55% 

Laundry ( Ιesled) Dry cοιιοn 

Selecιed programme Dry cοιιοn 

lniιial moislure conιenι (of laundry) (%) 60% 

Spin speed (washlng machlne) (rpm'') 1000 rpm 

Loading (weight of laundry, kg) 6 kg 

Annual number of cycles (cycles/year) 88 

Drying cycle duration (min) 125 115 

Energy consumpιion per cycle 
3.36 3.6 (kWhlcycle) 

Energy consumpιlon per kg load 
0.56 0.60 (kWhlkg load) 

Πίνακας 5 - 30 Χαρακτηριστικά τυπικής βασικής περίπτωσ11ς και για τους δύο τύπους στεγνωτήρων. 

Β3 Η ταχύτητα περιστροφής του πλυντηρίου είναι ο αριθμός ηεριστροφών ανά λι::ητό (rpιn) . 

Για συμπακτά εξαεριζόμενα στεγνωτήρια: 155 κύκλοι χ 3.4kg / 384 kg = 175 
Για στεγνωτήρια φόρτωσης από πάνω συμπυκνωμένου αέρα: 155 κύκλοι χ 
3.4kg / 585 kg = 105 

5.16.3 Ορισμός Πραγματικής Βασικής Περίπτωσης 

Οι πραγματικές συνθήκες ζωής βασίζονται στην πραγματική 
11 συμπεριφορά των καταναλωτών» . Σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ της Task 3 
έρευνας, της έρευνα των κατασκευαστών και των υφιστάμενων μελετών για 
στεγνωτήρια εντοπίστηκαν: 

Όσον αφορά το φορτίο, η έρευνα καταναλωτών παρέχει μια μέση τιμή 
5,7 κιλά ρούχων ανά κύκλο. Ωστόσο, φαίνεται ότι η τιμή αυτιΊ έχει μάλλον 
υπερεκτιμηθεί και αντιστοιχεί στην ικανότητα από τα στεγνωτιΊρια και όχι στο 
πραγματικό φορτίο. Για να διορθωθεί αυτιΊ, και να εξασφαλιστεί 
συνεκτικότητα των αποτελεσμάτων σε ολόκληρη την «αλυσίδα φροντίδας 
ρούχων11 , χρησιμοποιείται το φορτίο στην προπαρασκευαστική μελέτη για τα 
πλυντήρια ρούχων (Lot 14). Θεωρείται, δηλαδή 3,4 κιλά . 

Όσον αφορά τη χρήση του προγράμματος, η έρευνα καταναλωτών στο 
Task 3 ορίζει ότι μόνο το 19% του στεγνώματος γίνονται με το πρόγραμμα για 
βαμβάκι. Επιπλέον, αυτή η τιμή μπορεί να αμφισβητηθεί. Πράγματι, από την 
έρευνα των κατασκευαστών προκύπτει ότι το 75% του πλυντηρίου 
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στεγνώνεται χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα βαμβακιού. Επιπλέον, οι 

υπάρχουσες μελέτες για στεγνωτήρια έχουν γίνει με αυτό το πρόγραμμα. Ως εκ 

τούτου, μόνο το πρόγραμμα για βαμβάκι λ11φθηκε υπόψη. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση ενέργειας είναι συνάρτηση του 

φορτίου και της υγρασίας, η διάρκεια του κύκλου ξι1ρανσης και η κατανάλωση 

ενέργειας υπολογίζεται, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο διόρθωσης: 

55 3.4 
Ε RL = Ε ST χ - χ - χ 1.15 

60 6 
Οι τιμές κατανάλωσης ενέργειας ιΊταν μετρούμενες υπό κανονικές 

συνθιΊκες και παρέχονται από τους κατασκευαστές για κάθε μοντέλο . Η τιμι1 

θεωρείται από τις βασικές περιπτώσεις είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των 

διορθωμένων 6 τιμών. 

Alr vented tumble Alr co11denser tumble 
dryers dryers 

Ambient temperature ('C) 23'C 

Ambient humidity (%) 55% 

Laundry (tested) Dry cotton 

Selected programme Dry cotton 

tnitial molsture content (of the laundry) (%) 55% 

Spln speed (washlng machine) (rpm") 1217 rρm07 

Loading (welght of laundry, kg) 3,4 kg 

Annual number of cycles (cycleslyear) 155 

Drylng cycle duration (mln) 69.7 64.5 

Energy consumption (kWh/cycle) 2.01 2.15 

Energy consumption per kg load (kWh/kg 
load) 

0.59 0.63 

Πίνακας 5 - 31 Χαρακτηριστικά πραγματικής βασικής περίπτωσης και για τους δύο τύπους 
στεγνωτή ρων. 

1>1> Ταχύτητα στυψίματος του πλυντηρίου του αριθμού των περιστροφών ανά λεπτό (φιη) . 

Η7 Αξία που προέρχονται αnό το έργο 3 δημοσκοπιiσεων 

5.16.4 Κατανομή της ενεργειακής κατανάλωσης κατά τη διάρκεια 
ολόκληρου του κύκλου ζωής 

Πρώτον, εξετάζεται η κατανάλωση ενέργειας κυρίως για την επίδραση 

των συνθηκών ξήρανσης (Standard Base Case (STBC) έναντι της ΠραγματικιΊς 
Βασικής Περίπτωσης (RLBC)). 

Στις παρακάτω εικόνες, η μεικτή κατανάλωση ενέργειας (GER), 
λαμβάνεται ως αναφορά: φαίνεται ότι η φάση της χρι1σης έχει κυριότερη 

συνεισφορά του συνολικού αντίκτυπου. Πράγματι, η φάση αυτιΊ είναι 

υπεύθυνη για το 96 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Η φάση της 
διανομής (1 % της συνολικής επίδρασης) και το τέλος ζωής (0,4 % ) έχουν πολύ 
μικρ11 συμβολή. 
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Εικόνα 5 - 85 Κατανάλωση ιvέργειας σε όλες τις φάσεις κατά την διάρκεια κύκλου ζωής (GEH. σε 
MJ) . 
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Εικόνα 5 - 86 Κατανάλωση ενέργειας κατά την διάρκεια κύκλου ζω ιiς (εκτός τι~ ς φάσης χρήσης) . 
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Εικόνα 5 - 87 Η κατανάλωση ηλεκτρ ικιiς ενέργειας για όλες τις φάσεις του κύκλου ζωιiς (STBC και 
RLBC). 
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Εικόνα 5 - 88 Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια των φάσεων του κύκλου ζωής 
τους (εκτός από τη φάση της χρήσι1 ς) (STBC). 

5.16.5 Η ανάλυση ευαισθησίας για συμπακτά εξαεριζόμενα στεγνωτήρια. 

Μια ειδική ανάλυση έγινε για συμπακτού αέρα εξαεριζόμενα 

στεγνωτήρια. Λόγω του γεγονότος ότι αυτή η ανάλυση είναι μόνο μια 

ανάλυση ευαισθησίας, η εκτίμηση είναι σχετιΚΙi με έναν εκπρόσωπο 

συμπακτού και εξαεριζόμενου στεγνωηiριου. Επιπλέον, δεδομένου ότι δεν 

υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των 

καταναλωτών, η ανάλυση λαμβάνει υπόψη μόνον τις κανονικές συνθήκες. 
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Εικόνα 5 - 89 Σχετική συμβολή της φάσεις του κύκλου ζωής για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις υπό 
κανονικές συνθήκες (συμπακτομένα εξαεριζόμενα) . 

Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του συμπακτομένου εξαεριζόμενου 

στεγνωτήριου, οι ακόλουθοι παράμετροι και δεδομένα ελήφθησαν υπόψη 

κατά τον υπολογισμό: 

- Προϊόν κύκλου ζωής: 13 έτη 
- Ενεργειακή απόδοση= Δ Κατηγορίας (Γ δεν είναι διαθέσιμη) 
- Κατανάλωση ανά κύκλο: 1,8 kWh/κύκλο υπό κανονικές συνθήκες 
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- Ωφέλιμο φορτίο: 3 kg 
- Κύκλοι ανά έτος: 175 υπό κανονικές συνθήκες 
- Υπό πραγματικές συνθήκες: δεν υπάρχουν δεδομένα 

Για την τυπική βασική περίπτωση εξαεριζόμενα στεγνωτήρια με τύμπανο, οι 
δύο φάσεις που επηρεάζουν: 

- Η φάση της χρήσης, η οποία είναι κυρίαρχη η κατανάλωση ενέργειας, 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οξίνιση του αέρα και εκπομπές VOC. 

- Η φάση της παραγωγής, η οποία είναι υπεύθυνη για την πλειοψηφία 
των επιπτώσεων στην ποιότητα των υδάτων, των εκπομπών παραμένοντων 
οργανικών ρύπων και των εκπομπών βαρέων μετάλλων στον αέρα. 

Τέλος, οι επιπτώσεις των βασικών περιπτώσεων εξαεριζόμενων 
στεγνωηΊριων συγκρίθηκαν με αυτές των συμπακτών εξαεριζόμενων 
στεγνωτήριων. 

Η σύγκριση δείχνει ότι ο συμπακτομένος στεγνωτήρας έχει μικρότερες 
επιπτώσεις όσο αφορά 5 δείκτες και μεγαλύτερο αντίκτυπο όσο αφορά 5 
δείκτες. Πρώτον, αυτό μπορεί να εξηγηθεί από μια πιο σημαντική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας. Πράγματι, μόνο τα στοιχεία για τη Δ κατηγορία 
compact στεγνωτήριου είναι διαθέσιμα. Δεύτερον, ένας μικρός στεγνωτήρας 
έχει μικρότερο βάρος, γεγονός που εξηγεί το μικρότερο αντίκτυπο για τους 
δείκτες, όπου η παραγωγή έχει μεγαλύτερη επιρροή. Η σύνθεση των 
στεγνωτηρίων είναι διαφορετική: υπάρχει περισσότερο αλουμίνιο, επομένως 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στις εκπομπές πολυκυκλικών αρωματικών 
υδρογονανθράκων 
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Εικόνα 5 - 90 Σύγκριση μεταξύ των βασικών περιπτώσεων εξαεριζόμενων στεγνωτιiριων και των 
συμπακτομένων εξαεριζόμενων στεγνωτιiριων. 

5.16.6 Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βασικής περίπτωσης 
στεγνωτήριου συμπυκνωμένου αέρα. 

Από την κατανομή της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια του 
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κύκλου ζωής του προϊόντος, φαίνεται ότι η φάση της χρ1Ίm1ς είναι η 

υψηλότερη ενεργειακ~Ί καταναλωτική φάση, όπως έχει ~Ίδη αποδειχθεί για τια 

εξαεριζόμενα στεγνωτήρια. Η παραγωγ~Ί, διανομή και το τέλος ζω1Ίς έχουν 

λιγότερη επιρροή. 

50000 

45000 

40000 

35000 

30000 

25000 

20000 

15000 

10000 

5000 

Production Distribution Use Eol (disposal) Eol(recycling) 

·5000 

1 ID Total Energy (GER) in real life conditions MJ 8 Total Energy (GER) in standard conditions MJ 1 

Εικόνα 5 - 91 Η κατανάλωση ενέργειας σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζω11ς (STBC και RLBC 
συμπυκνωτή). 
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Εικόνα 5 - 92 Η κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων του κύκλου ζωής 
τους (εκτός από τη φάση η1ς χρι1σης) (RLBC συμπυκνωτη) . 

Όσον αφορά τη φάση της χρήm1ς, το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης 

ενέργειας είναι η ηλεκτρικ~Ί ενέργεια. Αντίθετα, κατά τη φάση της παραγωγής, 

την ενέργεια για την επεξεργασία υλικών ως επί το πλείστον προέρχεται από 

φυσικό αέριο και άνθρακα. 

Μπορεί να σημειωθεί ότι η ενέργεια που χρησιμοποιείται σε πραγματικές 

συνθήκες (RLBC) είναι πιο σημαντική από ό, τι υπό κανονικές συνθ1Ίκες 

(STBC). Μια διαφορά 4% παρατηρείται στην κατανάλωση της φάσης της 

χρήσης. Αυτό οφείλεται στη φόρτωση και τον ετήσιο αριθμό των κύκλων. 
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Πράγματι, υπάρχει μια σταθερή κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση για την 

ίδια τη συσκευή (έτσι δεν είναι ανάλογα με το φορτίο) . 
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Εικόνα 5 - 93 Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής (STBC και 
RLBC συμπυκνωτή) . 
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Εικόνα 5 - 94 Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων του 
κύκλου ζωής τους (εκτός από τη φάση της χρήσης) (RLBC). 

5.16.7 Ανάλυση σεναρίων 

Τέσσερα σενάρια επιτρέπουν να προσδιοριστεί ποσοτικά η βελτίωση που 
μπορεί να επιτευχθεί χάρη σε μέτρα πολιτικής για την περίοδο 2005-2020 για 
την ΕΕ των 27 σε σύγκριση με το σενάριο αναφοράς: 

- Το «Business as usual 11 σενάριο: είναι το σενάριο αναφοράς. Λαμβάνει 
υπόψη τις τρέχουσες βραχυπρόθεσμες τάσεις όσον αφορά το σχεδιασμό του 
προϊόντος και την εμπορική αξιοποίησή τους, καθώς και τη συνέχιση της 
σημερινής υπό εξέλιξη πολιτικής μέτρων. 

- Το «Συντηρητικό» σενάριο: είναι ένα σενάριο το οποίο αντιπροσωπεύει 
την επιδίωξη με την τρέχουσα ετικέτα και την εισαγωγή MEPS

1 
απαγόρευση 
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των λιγότερο αποδοτικών προϊόντων από την αγορά, και συγκεκριμένα 

εκείνες για υπό τις τρέχουσες τάξης C. 
- Το "ΒΑΤ- μέτριο" σενάριο: είναι ένα σενάριο που αντιπροσωπεύει ο 

συνδυασμός της καθιέρωσης MEPS και μια νέα σήμανση, σε συνδυασμό με 
επιδοτήσεις για να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 

τεχνολογιών, που έχουν μέτρια επίδραση. 

-Το "ΒΑΤ- Φιλόδοξο" σενάριο: είναι ένα σενάριο που αντιπροσωπεύει τα 

ίδια μέτρα όπως και στην ΒΑΤ-Μέτριο σενάριο, αλλά θεωρώντας πιο 

επιθετικές επιδοτήσεις και πιο φιλόδοξα συνολικά αποτελέσματα. 

Για κάθε ένα από αυτά τα σενάρια, μελετώνται οι εξής δείκτες: 

- Η Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του αποθέματος των 
προϊόντων κατά τη φάση της χρήσης (ΣΕΚ, σε TWh) 

- Η κατανάλωση πρωτογενούς (μικτής) ενέργειας του αποθέματος των 
προϊόντων (GER, σε PJ) 

- Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη του αποθέματος των προϊόντων 

(GWP, σε mtC02eq.) 
-Το κόστος της ενέργειας για τους καταναλωτές (σε εκατ. ευρώ) 

5.16.8 Business as Usual σενάριο 

Αυτό το σενάριο αποτελεί σημείο αναφοράς για τη σύγκριση των άλλων 

σεναρίων. Επιτρέπει να αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις των στεγνωτήριων 

ρούχων που πωλούνται και το απόθεμα στην ευρωπαϊΚll αγορά σε περίπτωση 

που δεν θεσπιστούν νέα μέτρα, θεωρώντας ότι όλα τα άλλα πράγματα είναι 

ίδια. 

5.16.9 Συντηρητικό σενάριο 

Αυτό αντιπροσωπεύει το σενάριο για τα συμβατικά μέτρα. Εδώ, έχουμε 

το μοντέλο με n1ν τρέχουσα σήμανση και την εισαγωγή MEPS, απαγόρευση με 
των προϊόντων χαμηλότερων επιδόσεων από την αγορά μέχρι το 2010. 
Επιδιώκεται επίτευξη μιας κατώτερης τάξης ενεργειακής απόδοσης στην 

κατηγορία Γ, βάσει της τρέχουσας ετικέτας. Αντιπροσωπεύουν περίπου 10% 
των ετήσιων πωλήσεων το 2005. 

5.16.10 ΒΑΤ - Μέτριο σενάριο 

Αυτό το σενάριο θεωρεί ότι οι επιπτώσεις της εισαγωγής MEPS, όπως 
ορίζεται με το συντηρητικό σενάριο, η επικαιροποίηση της σήμανσης 

ενέργειας (ορισμός τάξη απόδοσης) σε συνδυασμό με τις επιδοηΊσεις σε 
ορισμένα κράτη μέλη, που έχουν μέτρια επίδραση. Οι υποθέσεις αντιστοιχούν 

σε υποθέτοντας ότι: 
- Τα στεγνωτήρια φυσικού αέριου θα φθάσουν το 10% των πωλήσεων 

εξαεριζόμενων στεγνωτηρίων μέχρι το 2015 και 20% το 2020 σε συγκεκριμένα 
κράτη μέλη, όπου οι συσκευές αερίου είναι πιο διαδεδομένες και εφόσον οι 
επιδοτήσεις θα είναι πιο αποτελεσματικές (η.χ. Ηνωμένο Βασίλειο και Benelux, 
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οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 40 % της αγοράς των στεγνωηΊριων το 2005) 
- Τα στεγνωηΊρια αντλιών θερμότητας φθάνουν στα ίδια μερίδια 

πωλήσεων με στεγνωτήρια αέρα στα άλλα κράτη μέλη. 

5.16.11 ΒΑΤ - Φιλόδοξο σενάριο 

Το σενάριο αυτό εξετάζονται οι επιπτώσεις της ενημέρωσης της σήμανσης 

(ενεργειακή απόδοση ορισμός κλάσης ή/και, ενδεχομένως, θέσπιση 

στεγνωτηρίων αερίου στο πεδίο εφαρμογής), σε συνδυασμό με μεγάλες 
επιδοτήσεις σε ορισμένα κράτη μέλη, που έχουν σημαντικό αντίκτυπο. 

Αυτό το σενάριο είναι φιλόδοξο, με την έννοια ότι όχι μόνο δεν θα 
υποχρεώνει να αλλάξει αισθητά η αγοραστική συμπεριφορά των 
καταναλωτών, αλλά αυτό θα σήμαινε, επίσης, σημαντικές αλλαγές και στα δύο 

έργα υποδομής (π.χ. για το φυσικό αέριο) και της παραγωγικής ικανότητας 
(αύξηση των γραμμών παραγωγ11ς αντλιών θερμότητας και στεγνωτήριων 
αέριου). Πράγματι, αντιστοιχεί στην παραδοχή ότι: 

- Τα στεγνωτήρια αερίου φθάνουν το 30% των πωλήσεων εξαεριζόμενων 
στεγνωτηρίων μέχρι το 2015 και κατά 50% έως το 2020, σε ορισμένα κράτη 
μέλη, όπου οι συσκευές αερίου είναι πιο διαδεδομένες και εφόσον οι 
επιδοτήσεις θα είναι πιο αποτελεσματικές. 

- Τα στεγνωτήρια αντλιών θερμόη1τας φθάνουν το 40% των πωλήσεων 
στεγνωτήριων αέρα μέχρι το 2015 και κατά 80% έως το 2020 στα άλλα κράτη 
μέλη. 

Τα ακόλουθα στοιχεία δείχνουν το δυναμικό εξοικονόμησης σε κάθε 
σενάριο. 
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Εικόνα 5 - 95 Δυναμικό εξοικονόμησ11ς σε κάθε σενάριο . 

5.16.12 Ηλεκτρική Ενέργεια 

- Στο πλαίσιο του BaU, οι ετήσιες αυξήσεις της κατανάλωσης ηλεκτρικιΊς 
ενέργειας κατά 15% έως το 2010, 25% έως το 2015 μέχρι και 36% το 2020 σε 
σύγκριση με το 2005. 

Κυριάκος Ευσταθίου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ για την Οικολογική Σχεδίαση των ΠκΕ 

Σελ.173 



Κεφάλαιο 5: Περ ιπτο)σεις Προϊόντων 

- Στο Συντηρητικό σενάριο θα επέτρεπε την εξοικονόμηση (ετησίως) 

0,2 TWh μέχρι το 2010 με 0,3 TWh το 2015 και 0,4 TWl1 το 2020. 
- Το ΒΑΤ - Μέτριο σενάριο θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση της τάξεως του 

0,7 TWh το 2015 έως και 1,6 TWh το 2020. 
- Η ΒΑΤ - φιλόδοξο σενάριο θα σήμαινε εξοικονόμηση 2 TWh το 2015 και 

5 TWh το 2020. 
Για να μπουν τα στοιχεία αυτά στην προοπτικ~Ί: η συνολική κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα για την ΕΕ-25 αντιπροσώπευε 765 
TWh (28,8% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας) . 

5.16.13 Πρωτογενής ενέργεια 

- Η εξοικονόμηση πόρων από το Συντηρητικό σενάριο θα ανέλθουν στα 
2 PJ το 2010 με 3 PJ μέχρι το 2015 και 4 PJ έως το 2020. 

- Το ΒΑΤ - Μέτριο σενάριο θα οδηγούσε σε εξοικονόμηση 2 PJ της 
πρωτογενούς ενέργειας που εξοικονομείται ετησίως έως το 2010 μέχρι και 6 PJ 
μέχρι το 2015 και 13 PJ από το 2020. 

- Το ΒΑΤ - Φιλόδοξο σενάριο θα επέτρεπε να επιτευχθεί εηΊσια 

εξοικονόμηση 14 PJ από το 2015 - 41 PJ από το 2020. 

5.16.14 Εκπομπές αεριών τοο Θερμοκηπίου 

- Η αποφυγή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το 

Συντηρητικό σενάριο θα ανέλθει σε 0,1 mtC02eq το 2010 με 0,2 mtC02eq έως 
το 2020. 

- Το ΒΑΤ - Μέτριο σενάριο θα οδηγήσει σε 0,2 mtC02eq των εκπομπών 
αερίων του θερμοκ~1πίου αποφευχθεί με 2015 με 0,5 mtC02eq έως το 2020. 

- Το ΒΑΤ - Φιλόδοξο σενάριο θα οδηγήσει σε μείωση εκπομπών της τάξης 
του 0,6 mtC02eq το 2015 έως και 1,6 mtC02eq έως το 2020. 

5.16.15 Κόστος για τοο καταναλωτές 

- Η εξοικονόμηση κόστους στους ευρωπαίους καταναλωτές από το 
Συντηρητικό σενάριο θα ανέλθει σε 19 εκατ. ευρώ έως το 2010 με 49.000.000 
ευρώ μέχρι το 2020. 

- Το ΒΑΤ - Μέτριο σενάριο θα σήμαινε εξοικονόμηση 24 εκατομμυρίων 
ευρώ από το 2010, € 79.000.000 το 2015 έως 168 εκατομμύρια έως το 2020. 

- Το ΒΑΤ - Φιλόδοξο σενάριο θα επιτρέψει στους ευρωπαίους 

καταναλωτές να εξοικονομούν € 176.000.000 το 2015 έως και σε 527 
εκατομμύρια έως το 2020. 

5.16.16 Υποθέσεις για το ποσοστό διείσδυσης 

Η ενότητα αυτή, επικεντρώνεται στην ευαισθησία των αποτελεσμάτων σε 

σχέση με το ποσοστό διείσδυσης (και, επομένως, προς το Ευρωπαϊκό απόθεμα 
στεγνωτήριων). Σε όλα τα προηγούμενα αποτελέσματα θεωρήθηκε ότι το 
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ποσοστό διείσδυσης ήταν 36 % . Στη συγκεκριμένη ενότητα μελετάται η 

επίδραση του ποσοστού διείσδυσης του 40% επί υπολογιζόμενων 

αποτελεσμάτων (βλέπε παρακάτω). Τα σενάρια που διερευνούνται εδώ είναι 

τα σενάρια BaU, το Συντηρητικό, ΒΑΤ- Μέτριο και ΒΑΤ- Φιλόδοξο (Εικόνες 5 
- 96 και 5 - 97). 

5.16.17 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

Ένα υψηλότερο ποσοστό διείσδυσης λογικά έχει ως αποτέλεσμα μια 

υψηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι υπάρχουν 

περισσότερα στεγνωτήρια που λειτουργούν. Η αύξηση αυτή, ωστόσο, είναι 

μικρότερη, όταν εισάγονται βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες (από την 
εισαγωγ1i τους, επιτρέπουν εξοικονόμηση, και είναι ανάλογες με το απόθεμα): 

η διαφορά μεταξύ ενός 36% και 40% ποσοστού διείσδυσης αντιστοιχεί σε 
αύξηση της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 2,1 TWh το 
2010, 2,3 TWh το 2015 και 2,4 TWh μέχρι το 2020 για το BaU. 

Electricity consum plion Primary energy consumplion 
(TWl1} (GER, PJ) 

27 290 

25 270 

23 250 

21 230 

19 210 

17 190 
2005 20 10 2015 2020 2005 2010 201 5 2020 

Energy cost s Ιο consumers GWP 
(m illio11 euros} (mt C02eq.} 

3 350 
13 

3 100 12 

2 850 11 

2 600 10 

2 350 
9 

2 100 

2005 2010 2015 2020 
8 

2005 20 10 2015 2020 

~ BaU-36 -+- BaU-40 
Εικόνα 5 - 96 Ανάλυση σεναρίου επί τοο ποσοστού διείσδυση ς. 
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Ειι<όνα 5 - 97 Ανάλυση σεναρίου επί του ποσοστού διείσδυσης (40%). 

5.16.18 Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 

2020 

2020 

Η ευαισθησία εδώ είναι παρόμοια με εκείνη για την κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η αύξηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας υπό 

την παραδοχή της διείσδυσης 40 % ποσοστό, σε σύγκριση με το 36%, ανέρχεται 
περίπου σε 24 PJ μέχρι το 2010, 25 PJ μέχρι το 2015 και 27 PJ από το 2020 για το 
ΣΑΕ. 

5.16.19 Εκπομπές αερίων τοο Θερμοκηπίου 

Ουσιαστικά οι τάσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έχουν την 

ίδια συμπεριφορά με τις τάσεις της ενέργειας: η διαφορά μεταξύ 36% και 40% 
ποσοστό διείσδυσης αντιστοιχεί σε αύξηση του συνολικού GWP περίπου 1,1 
mtC02eq μέχρι 1,2 mtC02eq για το BaU. 

5.16.20 Κόστος ενέργειας για τοος καταναλωτές 

Και πάλι, είναι το ενεργειακό κόστος που συνδέεται με την κατανάλωση 

ενέργειας κατά τη χρήση. Ένα ποσοστό διείσδυσης 40%, θα αντιπροσωπεύει, 
λοιπόν, μεγαλύτερη εξοικονόμηση αφού θα υπάρχουν περισσότεροι 

στεγνωτήρες σε χρήση (επιπλέον 260 εκατομμύρια ευρώ εξοικονομήσεις έως το 
2010, 280 εκατομμύρια μέχρι το 2015 και 301 εκατομμύρια έως το 2020, για το 
BaU σενάριο. 
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5.17Lot17: Ηλεκτρικές Σκούπες 

Η προπαρασκευαστική μελέτη για τις ηλεκτρικές σκούπες (ΠκΕ (ΙΙ): Lot 
17) πραγματοποιήθηκε από τις ΑΕΑ Energy & Environment, Intertek, και 
Consumer Research Associates μεταξύ Νοεμβρίου 2007 και Ιανουαρίου 2009. 
Η μελέτη ακολούθησε την μεθοδολογία της MEEuP της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, και τα ευρήματά: της (με τη σειρά: των εργασιών) έχουν δείξει ότι: 

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα των συσκευών που διατίθενται για τον 

καθαρισμό των επιφανειών. Για την διευκόλυνση προς μια επιτυχή έκβαση 

των εργασιών, συμφωνήθηκε με την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
επικεντρωθεί η μελέτη στα προϊόντα που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά: το 

μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης ενέργειας που οφείλεται σε ηλεκτρικές 
σκούπες: 

- Σε γενικές γραμμές σε όρθιου τύπου και τύπου κάνιστρου είτε για 

οικιακή ή επαγγελματική χρ1Ίση. Κεντρικές ηλεκτρικές σκούπες, 

βιομηχανικές/ εμπορικές ηλεκτρικές σκούπες σχεδιασμένες για ειδικές 
εφαρμογές, καθώς και σκούπες που δεν καλύπτονται από τις εργασίες που 
αναφέρονται εδώ. 

Υπάρχουν πρότυπα δοκιμής για ηλεκτρικές σκούπες, αλλά: έχει 
αποδειχθεί ότι παρουσιάζουν ελλείψεις σε σχέση με τον καθορισμό της 

πραγματικής απόδοση της ζωής. Τα κριτ1Ίρια των οικολογικών σημάτων της 
ΕΕ για τις ηλεκτρικές σκούπες έχουν λήξει χωρίς να έχουν προσελκύσει 

υποψηφίους. Ωστόσο, οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, με επικεφαλής τον 

CENELEC, όσον αφορά: την πιθανή ενεργειακή mΊμανση των ηλεκτρικών 
σκουπών. 

Εκτιμάται ότι είναι πάνω από 45 εκατομμύρια ηλεκτρικές σκούπες των 
τύπων που καλύπτονται από την εν λόγω μελέτη και πωλούνται στην αγορά: 

της ΕΕ σε ετήσια βάση. Ο αριθμός των ηλεκτρικών σκουπών που αγοράζονται 
ετησίως αυξάνεται λόγω του συνδυασμού της μείωσης διάρκεια ζω1Ίς του 
προϊόντος και της αυξανόμενης τάσης προς τη πολλαπλή ιδιοκτησία κατά: την 
οποία τα νοικοκυριά: διαθέτουν δύο ή περισσότερες μονάδες. Μια άλλη τάση 

της αγοράς, από το 1960 και μετά, έχει στόχο την αύξηση της ονομαστικιΊς 
ισχύος εισόδου. Η ονομαστική ισχύς εισόδου στις ηλεκτρικές σκούπες 
αυξήθηκε σημαντικά από τη δεκαετία του 1960 από μια τυπικιΊ τιμή 500W σε 
πάνω από 2500 W σήμερα. Ωστόσο, η ενεργειακή αποδοτικότητα των 
ηλεκτρικών σκουπών μειώθηκε όλα αυτά: τα χρόνια, με άλλα λόγια, 
περισσότερη δύναμη δεν σημαίνει απαραιτήτως περισσότερη καθαριότητα. Η 
παραγωγή των ηλεκτρικών σκουπών τείνει να μετακινηθεί από την ΕΕ προς 

την Κίνα και την Άπω Ανατολή, όπου το κόστος παραγωγ11ς είναι φθηνότερο. 
Ο τυπικός χρόνος που ένας καταναλωτής δαπανά: στη χρήση ηλεκτρικιΊς 

σκούπας είναι περίπου μία ώρα την εβδομάδα . Μερικοί άνθρωποι 
καθημερινά, άλλοι λιγότερο συχνά:, ανάλογα με τη ρουτίνα που έχουν 
αναπτύξει. Η ρουτίνα επιτυγχάνει ένα επίπεδο καθαριότητας που θέλουν, και 
παίρνει το χρονικό διάστημα που είναι διατεθειμένοι να αφιερώσουν σ 1αυτήν. 
Αν οι άνθρωποι που είχαν μια κακ1Ίς απόδοσης ηλεκτρική σκούπα την 
αντικαθιστούσαν με μία πολύ πιο αποτελεσματική, κανένα στοιχείο δεν 
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βρέθηκε ότι θα αλλάξουν και τις συν1Ίθειές τους σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά 

τη συχνότητα ιΊ το χρόνο που δαπανάται για τη δραστηριότητα. Η 

πληροφόρηση που υπάρχει για τους καταναλωτές όσον αφορά τις επιδόσεις 

της ηλεκτρικής σκούπας στην καλύτερη περίπτωση προκαλούν σύγχυση και 

μερικές φορές παραπλανούν. 

Το βάρος από τις ηλεκτρικές σκούπες περιλαμβάνει άνω του 50% 
πλαστικές ύλες (διαφόρων τύπων) και περίπου 20-30% μέταλλο (λόγ 

συναρμολόγησης κινητήρων). Το χαρτόνι συσκευασίας αντιπροσωπεύει 

περίπου το 10-20% του βάρους. Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, έχει 

θεωρηθεί συμμόρφωση με την οδηγία WEEE για τη φάση του «τέλους του 
κύκλου ζωής» των ηλεκτρικών σκουπών. 

Οι βασικές περιπτώσεις που συμφωνήθηκαν με τους εμπλεκόμενους 

φορείς για την παρούσα μελέτη ήταν ηλεκτρικές σκούπες κανίστρου 

(νοικοκυριά και επιχειριΊσεις), όρθιες ηλεκτρικές σκούπες (νοικοκυριά και 

επιχειρήσεις), και μπαταρίας/ ασύρματες ηλεκτρικές σκούπες. Αργότερα 

συμφωνήθηκε ότι όσες σκούπες εμπίπτουν στην τελευταία περίπτωση 

αποκλείονται από την εξέταση των επιλογών βελτίωσης, διότι οι επιλογές 

βελτίωσης για αυτόν τον τύπο είναι ήδη στην προπαρασκευαστική μελέτη για 

τους φορτιστές. Τα αποτελέσματα από το Ecoreport σχετικά με τις βασικές 
περιπτώσεις ανέφεραν ότι η «φάση της χρήσης» αντιπροσώπευε πάνω από το 

90% των επιπτώσεων των ηλεκτρικών σκουπών. Οι συνολικές ετήσιες δαπάνες 
των καταναλωτών ήταν σημαντικές περίπου 13,7 δισεκατομμύρια ευρώ -
κυρίως για το κόστος της ενέργειας. 

Η ανάλυσή της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας (ΒΑΤ) προσδιόρισε μια 

σειρά από τεχνικές για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την 

απόδοση καθαρισμού των ηλεκτρικών σκουπών. Κατάληξε στο συμπέρασμα 

ότι η χρήση των βέλτιστα σχεδιασμένων φυγοκεντρικών συστημάτων 

ανεμιστήρων οδηγούμενα από ένα κινητήρα πιθανώς έλεγχομενο από 

μικροεπεξεργαστή είναι ίσως ο πιο αποτελεσματικός δρόμος για βελτίωση. 

Βελτιώσεις μπορούν να βελτιωθούν με τη χρήση άλλων μέτρων όπως ο καλός 

σχεδιασμός ακροφυσίου, και έλεγχος των εκπομπών στον αέρα με καλά 

προσαρμοσμένο φίλτρα ΗΕΡ Α. 
Η εργασία έδειξε ότι μεγιστοποίηση της απόδοσης ανεμιστήρα, η χρι1ση 

των καλύτερων σφραγίδων, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες ενέργειας από τα 

φίλτρα και οι βελτιώσεις του σχεδιασμού ακροφυσiου αντιπροσωπεύουν το 

ιιcc (ελάχιστο κόστος κύκλου ζωής) εξασφαλίζοντας βελτίωση του 

περιβάλλοντος με μικρό κόστος για τις επιχειρήσεις και σημαντική 

εξοικονόμηση κόστους για τους καταναλωτές. Οι βελτιώσεις αυτές μπορούν να 

ενταχθούν στον κύκλο σχεδιασμού χαρακτηριστικών του προϊόντος. 

Αυτές οι λύσεις σχεδιασμού σε συνδυασμό με τα υλικά ελαφρά σε βάρος 

αντιπροσωπεύουν ΒΑΤ (Best Available Technology). Οι ΒΝΑΤ (Βέλτιστη μη 
Διαθέσιμη Τεχνολογία) επιλογές αφορούν μεταβολές στον τύπο της 
ηλεκτρικής σκούπας και την συμπεριφοράς των καταναλωτών (π.χ . 

αυτοματισμού που απελευθερώνει τους καταναλωτές να κάνουν άλλα 

πράγματα). Έτσι, ΒΝΑΤ επιλογές περιλαμβάνουν: βελτιωμένη διάρκεια ζωής 
της μπαταρίας, ηλεκτρικές σκούπες ρομπότ, τα έξυπνα σπίτια, και οι μέθοδοι 
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για την εκκένωση δοχείων σκόνης που εξασφαλίζουν μείωση των εκπομπών 

σκόνης. 

Το καθεστώς ενεργειακού σήματος θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να 

συμπεριλάβει ηλεκτρικές σκούπες ως μέσο για την υποβοήθηση των επιλογών 

των καταναλωτών με διαφοροποίηση των προϊόντων. Το ενεργειακό mΊμα 

επιτρέπε ι επίσης ά:μεm1 αναγνώριση από τα προϊόντα χειρότερων επιδόσεων 
και θα διευκολύνουν την απομάκρυνση των εν λόγω προϊόντων από την 

αγορά: όπως έχει γίνει με επιτυχία στα οικιακά: ψυγεία. Αν και θα 

υποστηρίζεται η προτεινόμενη μέθοδος της CENELEC για την ενεργειακή 
ετικέτα, συστήνεται ανεπιφύλακτα ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση για την 

κατανάλωση ενέργειας και την απόδοση καθαρισμού πρέπει να αναγράφονται 
χωριστά: στην ετικέτα ενέργειας. Ωστόσο, η ενεργειακή σήμανση από μόνη της 

δεν θα είναι αρκετή για αποτέλεσμα πραγματικής εξοικονόμηση ενέργειας. 

Υπάρχει σταθερά η πεποίθηση ότι ο περιορισμός της ονομαστικής ισχύος 
εισόδου διατηρώντας παράλληλα καλές επιδόσεις καθαρισμού είναι εφικτό, 
μέσω των επιλογών βελτίωσης του σχεδιασμού που περιγράφονται στην 

μελέτη. Οι βελτιώσεις αυτές δεν αφορούν τη βασική έρευνα και το σκεπτικό 
για την εφαρμογή τους υποστηρίζεται από την υπολογιζόμενη εξοικονόμηm1 
ενέργειας πανευρωπαϊκά: και το κόστος κύκλου ζωής. Ο παρακάτω πίνακας 
παρουσιάζει προτεινόμενα ανώτατα όρια, στις αξιολογήσεις της ισχύος 
εισόδου. 

Type\Vear 2011 2014 
Uprights without integral hose 

750 watts 500 watts and cleaning tools 

Canister cleaners and uprights 
1100 watts 750 watts with integral hose and tools 

Commercial Vacuum cleaners 
1200 watts 1000 watts with single motor 

Commercial Vacuum cleaners 
1500 watts 1250 watts with dual motor 

Πιναι<ας 5 - 32 Προτεινομενα ανωτατα ορια για τις ισχύς εισόδου. 

Εά:ν υιοθετηθούν τα ανώτατα αυτά: όρια, υπολογίζεται η εξοικονόμηση 
ενέργειας και οι καταναλωτικές δαπάνες κατά: την περίοδο 2005 - 2020 και θα 
είναι : 

Scenarlo 1 Scenarlo 2 
Buslness as Usual (lmplementatlon (lmplementatlon 

(BAU) of 111 Stage Cap of 111 and 2ηι1 
Only) StaaeCaρs) 

Potential Savίngs 
Total Energy (PJ) - 1,230 2,032 
of which Electricity (TWh) - 342 565 
Annual Consumer Expenditure Μ Euro - 13,538 23,359 
Πίνακας 5 - 33 Εξοιι<ονομηση ενrργειας και καταναλωτικες δαπάνες κατά την περίοδο 2005 _ 2020 

Όσον αφορά: την εξέταση των προτύπων για τις ηλεκτρικές σκούπες, η 
σημερινή IEC (ΕΝ) μέθοδος για τη μέτρηση της απόδοσης καθαρισμού για 
χαλιά: έχει μειονεκτήματα . Προτείνεται μια διαφορετιΚΙΊ μέθοδος που 
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σχεδιάστηκε για την Ενεργειακή Ετικέτα και ΠκΕ μέτρα εφαρμογής που 

χρησιμοποιεί πολλούς τύπους ταπήτων (όπως στο ASTM F608), καθώς και ένα 
σκληρής δοκιμασίας πάτωμα. Η νέα μέθοδος δεν πρέπει να περιλαμβάνει τον 

μέσο όρο των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν στον καθαρισμό των χαλιών 

και σκληρών δαπέδων. 

5.18 Lot 18: Αποκωδικοποιητές 

5.18.1 Ορισμός Προϊόντος 

Ορισμός του σύνθετων αποκωδικοποιητών γι' αυτή τη μελέτη (πεδίο 

εφαρμογής): 
Σύνθετοι αποκωδικοποιητές (complex set-top boxes (CSTBs)) είναι STBs 

που επιτρέπουν την πρόσβαση υπό όρους. Ένας αποκωδικοποιητής είναι μια 

αυτόνομη συσκευή, που χρησιμοποιεί ενσωματωμένο ιi εξωτερικό 

τροφοδοτικό, για την λήψη τυπικής ευκρίνειας (SD) ιi υψηλής ευκρίνειας 

(High Definition (HD)), ψηφιακές υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 
μέσω ΙΡ, καλωδιακή, δορυφορική ή και επίγεια μετάδοση και τη μετατροπή 

τους σε αναλογικά RF ή σιiματα γραμμής ή με ένα ψηφιακό σήμα εξόδου. 
Οι STBs μπορεί να έχουν πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως 

Διαδρομή επιστροφής/ ενσωματωμένο μόντεμ/ πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, 

- Πολλαπλούς δέκτες (για την εικόνα μέσα σε εικόνα ή για να 

εξυπηρετήσει διάφορες τερματικές συσκευές), 

- Συνδεσιμότητα με εξωτερικές συσκευές (συσκευές βίντεο, Η/Υ, 

ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, εξωτερικούς σκληρούς δίσκους ιi μνιiμη 

κ.λπ.), 
- Καταγραφή των εσωτερικών μέσων μαζικής αποθήκευσης, και 
- Δικαιώματα. 
Οι ψηφιακοί δέκτες με λειτουργία εγγραφής που βασίζονται σε 

αφαιρούμενα μέσα σε μια τυποποιημένη μορφή βιβλιοθήκης (DVD, VHS 
ταινία, 11 Blu-ray'' κλπ. δίσκου) εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογιiς της 

παρούσας μελέτης, αλλά συμπεριλαμβάνονται σύνθετοι STBs με συστήματα 
αναπαραγωγής για αφαιρούμενα μέσα. 

5.18.2 Καταστάσεις Λειτουργίας 

Ο παρακάτω πίνακας απαριθμεί τις διάφορες καταστάσεις λειτουργίας 

που αφορούν τους αποκωδικοποιητές για τα οποίους ισχύουν οι ορισμοί που 

λαμβάνονται από τον κώδικα συμπεριφοράς. Επιπλέον, δίνονται συσχετίσεις 

με τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στην προπαρασκευαστικιi μελέτη 

ΠκΕ για την κατάσταση αναμονής και απωλειών εκτός λειτουργίας (Lot 6). 
Η παρακάτω εικόνα συνοψίζει το πεδίο εφαρμογιiς και τις πτυχές 

λειτουργικότητας που πρέπει να εξετάζονται. Η ανάλυση της αγοράς, ανάλυση 

της συμπεριφοράς των καταναλωτών και τον ορισμό της βασικής εξετάζει αυτή 

τη δομή. 
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Tcc l)l\Ology / fω1 ct1 o r\a l 1 ty / powcr consιιιηp l ι o n d!IPCC I S 

Τγρ ι c.:ι l corrc spond1ngcon f1gurat ions 

STB with t<>t1dlt /onιl 1cι:eκ 

Fίgure 1-9: Summary of functίonalίtίes of (complex) STBs and typίca l configurations51 

Εικόνα 5 - 98 Συνοπτική παρουσίαση των λειτουργιών των (σύνθετων) STBs και τυπικές 
διαμορφώσεις 51 

s ι Ένας σύνθετος αποκωδικοποιητιjς είναι αποκωδικοποιητιjς, ο οποίος μπορεί να ασχολ11θεί με περισσότερες 
από μία πλατφόρμες μ ετάδοσης η .χ. STB δορυφόρου με μόντεμ, το οποίο εηιτρέηει την πρόσβασ11 DSL. 

Corresponding 
modes in the EuP 

Definition of modes" Prepa ratorγ Study on Guldance 
standby and off-

mode losses 

On Actlνe mode Ιncludes ρroYidl ng a νideo signal 

The aρplia nce ls connected to a power to the τν set (regardless jf the τν 

source and fulfil s a main function, set is switched on or off, ready to 

includ ing the ρrονίsίοη of signals to process thίs signal respect ively), 

suρport ed devices. recording on a hard disk, actiνe 
WLAN modem and other 

modems for internet access 

Standby act iνe Networked standby Corresρond s to ΙΕC 62087 

The appliance ls connected to a power definltlons of sta ndbγ· actiνe Ιοw 

source, does not ful fi l a main function and high 

but can be switched lnto another mode Ι ncludes VοΙ Ρ e nϊιbl ed , recept ion 
w lth t he remote conιro l u nl ι or an of soft·ware updates, EPG 
internal signal. lt can addlt ionallν be updates, a uthent ica ιion , i.e. 
sw Jtched into another mode wlth an includes also whaι Ι s ca lled 
exιerna l s ignίll or it is receiν ίng a mlnimal Oown load Acqulsi t ion M ode 
Jeνel of data from an exte rnal source. (according to Energy Star 

Requlrements fo r TVs) 

Standby passlνe Passlνe standby 

The appliance /s co n necιed to a power 

source, does not fulfil a m ain function 

but can be switched lnto anot her mode 

wlth the remote control unlt o r an 

internal signal. 

Off OH·mode e.g. l1ard·off, sof t ·off 

The equlρme n t ls connected to a ρower 

source, fulfils no funct ion and cannot be 

sw ltched into any other mode wlth the 

remote control unit , an eκternal or 

Ιn terna l signal other than by the user 

ρresslng the 'ΌΝ'" button located on the 

ρroduct . 

Disconnected Disconnected mode Power cable remoνed , deνlce 

The aρρl iance Ιs d lsconnect cd from atl unplugged 

external power sources. 

Πίνακας 5 - 34 Ορισμός των Καταστάσι::ων Λητουργίας. 
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Καpάλαιο 5: ΠεριητC:)σεις Προϊόντων 

5.18.3 Ορισμός της Βασικής Περίπτωσης 

Η μεθοδολογία MEEuP δείχνει η ανάλυση ενός ι1 δύο βασικών 

περιπτώσεων. Ωστόσο, προκειμένου να καλυφθεί κατάλληλα το ευρύ φάσμα 

των τεχνικών προδιαγραφών και οι λειτουργίες των σύνθετων 

αποκωδικοποιητών (STB), η μελέτη αυτή ορίζει 6 βασικές περιπτώσεις. Βασικές 
περιπτώσεις 1 έως 3 αποκωδικοποιητών με κάλυψη κανονικιΊς ευκρίνειας (SD) 
ανάλυσης, και βασικές περιπτώσεις 4 έως 6 παρόμοιων προϊόντων, αλλά με 
υψηλι1 ευκρίνεια (HD). Οι βασικές περιπτώσεις 1 και 4, έχουν μια πολύ 
"βασικι1' 1 διάταξη χωρίς κάποια άλλα κύρια χαρακτηριστικά εκτός από 

πρόσβαση υπό όρους. Οι βασικές περιπτώσεις αποκωδικοποu1τών 2 και 5 
καλύπτουν αυτούς με εσωτερικά μέσα μαζικής αποθήκευσης, HDD ως 

κυρίαρχο μέσο. Οι βασικές περιπτώσεις 3 και 6 αντιπροσωπεύουν (δεν υπάρχει 
παράταση ΒΟΜ) τα high-end STBs με σκληρό δίσκο, δεύτερο δέκτη, και τη 
διαδρομή μετ 1επιστροφής. Οι δύο αυτές βασικές περιπτώσεις δείχνουν 

συγκεκριμένα τις διαφορές στην κατανάλωση ενέργειας των πιο εξελιγμένων 

STBs. 
- Βασική περίπτωση 1: "BASIC" σύνθετος αποκωδικοποιητής (STB) με SD 
- Βασική περίπτωση 2: σύνθετος αποκωδικοποιητής (STB) με SD και HDD 
- Βασική περίπτωση 3: σύνθετος αποκωδικοποιητής (STB) με SD, HDD, 

δεύτερο δέκτη, διαδρομή επιστροφής 

- Βασική περίπτωση 4: "BASIC" σύνθετος αποκωδικοποιητι1ς (STB) με HD 
- Βασική περίπτωση 5: σύνθετος αποκωδικοποιητι1ς (STB) με HD και 

HDD 
- Βασική περίπτωση 6: σύνθετος αποκωδικοποιητής (STB) με HD, HDD, 

δεύτερο δέκτη, διαδρομή επιστροφής 

- Περίπτωση Προϊόντος 7: TRIPLE PLA Υ ΒΟΧ 

5.18.4 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων Βασική περίπτωση 1: 
"BASIC" σύνθετος αποκωδικοποιητής (STB) με SD 

Η κτήση υλικών κυριαρχεί σαφώς στο σύνολο των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων (πάνω από 60%) για τις ακόλουθες κατηγορίες: 
- Απόβλητα, τα μη επικίνδυνα/ταφής (κυρίως από χρυσό επιχρίσματα 

συνδέσεις/ CI-slot) 
- Εκπομπές βαρέων μέταλλων στον αέρα και στο νερό (κυρίως από 

ατσάλι, τα βαρέα μέταλλα στο νερό, επίσης, από τα μεγάλα ενσωματωμένα 

κυκλώματα) 
- Εκπομπές πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον 

ατμοσφαιρικό αέρα (κυρίως από μπαταρίες) 
_ Ευτροφισμός (κυρίως από το χώρο στέγασης του χάλυβα και 

σύνδεσμοι). 
Στην κατασκευή σύμφωνα με τους υπολογισμούς EcoReport δεν 

κυριαρχεί καμία από τις κατηγορίες, αλλά συμβάλλει περίπου στο ένα τρίτο 

του συνόλου των επιπτώσεων για την κατηγορία: 
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Κcφ ι'1 λαιο 5: Πφιπτ6χπ ις Προϊόντων 
- -

- Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαιρα (κυρίως από 
τυπωμένες πλακέτες κυκλωμάτων) 

Η διανομή δεν επιρρεάζει ούτε σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες. Οι 
πιο σημαντικές κατηγορίες είναι πτητικές οργανικές ενώσεις και εκπομπές 
ΡΑΗ στον αέρα, όπου η διανομή συσχετίζεται με το 10% περίπου του συνόλου 
των επιπτώσεων του κύκλου ζωής. 

Η φάση της χρήσης είναι κυρίαρχη (περισσότερο από 70% ), στα: 
- Συνολική ενέργεια και ηλεκτρική ενέργεια 
- Αέρια του Θερμοκηπίου 

- Οξίνιση 
Οι επιπτώσεις στην φάση της χρήσης επί του συνόλου της ενέργειας, της 

ηλεκτρικής ενέργειας, και των αέριων θερμοκηπίου έχουν ως εξής: 
- Λειτουργία: 55 % 
- Ενεργή αναμονή: 45% 
- Εκτός λειτουργίας: <0,15% 
Στο τέλος του κύκλου ζω1Ίς τους, επιπτώσεις κυριαρχούν (άνω του 50%) 

στις ακόλουθες κατηγορίες: 

- Τα απόβλητα, τα επικίνδυνα/ αποτεφρώνονται 
- Εκπομπές σωματιδίων στον αέρα 
Αυτά τα αποτελέσματα δεν επιτρέπουν τη λήψη αξιόπιστης εκτίμησης για 

το ποια φάση του κύκλου ζωής τους είναι το πλέον σχετική, διότι η σύγκριση 
σε κατηγορίες δεν είναι εφικτή. Ωστόσο, μπορεί να παρατηρηθεί ότι τα υλικά 
απόκτησης, χρήσης, και το τέλος του κύκλου ζωής είναι μεταξύ τους σχετικά . 
Όσον αφορά τους τρόπους χρήσης, τόσο για τον τρόπο και την ενεργή 
αναμονή χρειάζονται περαιτέρω εξέταση, ενώ εκτός λειτουργίας είναι 
ελάσσονος σημασίας. 

Base Case 1: Llfe Cycle lmpacts (per unit) 
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Κεφάλαιο 5: Περιπτώσεις Προϊόντων 
------- -- - -------- - --

5.18.5 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Βασική περίπτωση 2: 
σύνθετος αποκωδικοποιητής (STB) με SD και HDD 

Αν και η κατανάλωση ισχύος είναι περισσότερο από 50 % υψηλότερη για 
την Βασική περίπτωση 2 σε σύγκριση με τη βασική περίπτωση 1, η κατανομ11 
των επιπτώσεων ανά φάση του κύκλου ζωής είναι σχεδόν ίδια και για τις δύο 

περιπτώσεις . Προφανώς οφείλεται στο γεγονός ότι η μεγαλύτερη ισχύ που 

καταναλώνουν για την διαμόρφωση προέρχεται από τα περισσότερα 

εξαρτήματα και το βάρος. Όσον αφορά τα υλικά, ο σκληρός δίσκος συμβάλλει 

σημαντικά σε δύο κατηγορίες επιπτώσεων: 

- Απόβλητα, τα μη επικίνδυνα/ταφής: πολύτιμη μεταλλική επίστρωση 

του δίσκου 

- Βαριά μέταλλα εκπομπών στην ατμόσφαιρα: μαζική στέγαση χάλυβα 

τουΗDD 

Οι επιπτώσεις της φάσης χρήσης επί του συνόλου της ενέργειας, της 

ηλεκτρικής ενέργειας, και των αέριων θερμοκηπίου έχουν ως εξής: 

- Λειτουργία: 67% 
- Ενεργή αναμονή : 33% 
- Εκτός λειτουργίας: <0,1 % 
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα συμπεράσματα είναι τα ίδια όπως και 

στη βασική περίπτωση 1: υλικά, χρήση, τέλος του κύκλου ζωής είναι όλα 
σχετικά μεταξύ τους. Όσον αφορά τους τρόπους χρήσης, τόσο για τον τρόπο 

και την ενεργή αναμονή χρειάζονται περαιτέρω εξέταση, ενώ εκτός 

λειτουργίας είναι ελάσσονος σημασίας. 
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Κcφι1λαιο 5 : Πφιπτ6χπις Προϊόντων 

5.18.6 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Βασική περίπτωση 3: 
σύνθετος αποκωδικοποιητής (STB) με SD, HDD, δεύτερο δέκτη, διαδρομή 
επιστροφής 

Η συμβολιΊ κάθε φάσης του κύκλου ζωής στις διάφορες κατηγορίες 
επιπτώσεων στην πραγματικότητα είναι παρόμοιες με τις βασικές περιπτώσεις 
1 και 2. Οι απόλυτες τιμές ανά STB είναι υψηλότερες, π-χ. αερίων του 

θερμοκηπίου 438 kg ισοδυνάμου C02, κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 
κύκλου ζωής σε σύγκριση με 137 και 234 kg αντιστοίχως για τις περιπτώσεις 1 
και 2. Οι επιπτώσεις της φάση χρήσης επί του συνόλου της ενέργειας, της 
ηλεκτρικής ενέργειας, και τα αέρια θερμοκηπίου έχουν ως εξής: 

- Λειτουργία: 59% 
- Ενεργή αναμονή: 41 % 
- Εκτός λειτουργίας: <0,1 % 
Από την αξιολόγηm1 προκύπτει ότι τα συμπεράσματα είναι τα ίδια όπως 

και για τη βασική περίπτωση 1 και 2: υλικό:, χρήση, και το τέλος του κύκλου 
ζωής είναι όλα συναφή. Όσον αφορά τη χρήση, ο τρόπος και η ενεργι1 
αναμονιΊ χρειάζονται περαιτέρω εξέταση, ενώ εκτός λειτουργίας είναι 
ελάχιστης σημασίας. 

5.18.7 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Βασική περίπτωση 4: 
"BASIC" σύνθετος αποκωδικοποιητής (STB) STB με HD 

Για ό:λλι~ μια φορά, οι επιμέρους φάσεων του κύκλου ζωής για τις 
διάφορες κατηγορίες επιπτώσεων παραμένει η ίδια όπως και για τις άλλες 
περιπτώσεις. Οι επιπτώσεις της φό:m1 χρήσης επί του συνόλου της ενέργειας, 
της ηλεκτρικιΊς ενέργειας, και των αέριων θερμοκι1πίου έχουν ως εξής: 

- Λειτουργία: 46 % 
- Ενεργή αναμονή: 54% 
- Εκτός λειτουργίας: <0,1 % 
Για ό:λλι~ μια φορά, τα υλικό:, η χρήση, και το τέλος του κύκλου ζωής 

σχετίζονται (Εικόνα 5 -101). 

5.18.8 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Βασική περίπτωση 5: 
σύνθετος αποκωδικοποιητής (STB) με HD και HDD 

Οι συσχετίσεις μεταξύ των φάσεων του κύκλου ζωής και τις κατηγορίες 
των επιπτώσεων στην πραγματικότητα είναι παρόμοιες με αυτές που 
παρατηρήθηκαν για τις άλλες περιπτώσεις. 
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ΚεφιΊλαιο 5 : Περιπτr;)σεις Προϊόντων 

Base Case 4: Life Cycle lmpacts (per unit) 
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Οι επιπτώσεις της φάσης χρήσης επί του συνόλου της ενέργειας, της 

ηλεκτρικής ενέργειας, και των αέριων θερμοκηπίου έχουν ως εξής: 

- Λειτουργία: 58 % 
- Ενεργή αναμονή: 42 % 
- Εκτός λειτουργίας: <0,1 % 

Τα υλικά, η χρήση, και το τέλος του κύκλου ζωιΊς είναι όλα συναφή . 

5.18.9 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Βασική περίπτωση 6: 
σύνθετος αποκωδικοποιητής (STB) με HD, HDD, δεύτερο δέκτη, διαδρομή 
επιστροφής 

Οι επιπτώσεις της φάσης χρι1σης επί του συνόλου της ενέργειας, της 

ηλεκτρικής ενέργειας, και των αέριων θερμοκηπίου έχουν ως εξιΊς: 

- Λειτουργία: 55 % 
- Ενεργή αναμονή: 45% 
- Εκτός λειτουργίας: <0,1 % 

5.18.10 Περίπτωση Προϊόντος 7: TRIPLE PLA Υ ΒΟΧ 

Η απόκτηση υλικών κυριαρχεί σαφώς στο σύνολο των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για τις ακόλουθες κατηγορίες: 
- Απόβλητα, μη επικίνδυνα/ταφής (κυρίως από χρυσό που περιέχεται 

στα τυπωμένα κυκλώματα) 
Εκπομπές πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στην 
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ατμόσφαιρα (κυρίως από τους μεγάλους πυκνωτές και τα πηνία) 

- Εκπομπές Βαρέων Μέταλλων στο νερό (κυρίως από τα μεγάλα 1Cs177) 
- Ευτροφισμός (διαφόρων συνιστωσών) 
Η παραγωγή σύμφωνα με τους υπολογισμούς EcoReport δεν κυριαρχεί 

καμία από τις κατηγορίες, αλλά συμβάλλει περίπου στο 30% του συνόλου των 
επιπτώσεων για την κατηγορία: 

- Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC) στην ατμόσφαιρα (κυρίως από 
τυπωμένες πλακέτες κυκλωμάτων) 

Product Case 7: Llfe Cycle lmpacts (per unίt) 
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Η διανομ11 δεν συμβάλλει σε καμία από τις κατηγορίες επιπτώσεων. 
Η φάση της χρήσης κυριαρχεί (πάνω από 80%) στις συνολικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τις ακόλουθες κατηγορίες: 

- Συνολική ενεργειακή κατανάλωση, και ηλεκτρική ενέργεια 
- Αέρια του Θερμοκηπίου 
- Οξίνιση 
- Οργανικοί Ρύποι 
Οι επιπτώσεις της φάσης χρ11σης επί του συνόλου της ενέργειας, της 

ηλεκτρικής ενέργειας, και των αέριων θερμοκηπίου έχουν ως εξ~Ίς: 
- Λειτουργία: 44 % 
- Ενεργή αναμονή: 56 % 
- Εκτός λειτουργίας: <0,1 % 
Η φάση της χρήσης συμβάλλει 50-70% του συνόλου των επιπτώσεων για 

τις κατηγορίες: 

- Νερό (διαδικασία) 
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- Βαριά μέταλλα στα ύδατα 
Στο τέλος του κύκλου ζωής οι επιπτώσεις που κυριαρχούν (άνω του 60%) 

για τις ακόλουθες κατηγορίες: 

- Απόβλητα, τα επικίνδυνα/ αποτεφρώνονται 
- Εκπομπές σωματιδίων στον αέρα 

5.18.11 Ανάλυση σεναρίων 

Τα διάφορα σενάρια που καταρτίζονται τονίζουν ποσοτικά τις 

βελτιώσεις που μπορούν να επιτευχθούν μέσω της εφαρμογ1iς των 

διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το 2020 σε σχέση με 
ένα Business-as-Usual σενάριο (σενάριο αναφοράς). Για κάθε μία από τις 6 
υποθέσεις Βάσεων και της triple play IPTV περίπτωσης, τρία σενάρια 

αναλύονται:-

- Business-as-usual (BAU), 
- Ελάχιστου Κόστους Κύκλου Ζω1iς - έκδοση 1 (LLCCl) 
- Ελάχιστου Κόστους Κύκλου Ζω~iς - έκδοση 2 (LLCC2) 

5.18.12 Business-as-Usual Σενάριο 

Το business-as-usual σενάριο (BAU) υποθέτει ότι η συνέχεια διατηρείται 
από την τρέχουσα κατάσταση και η αγορά θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις 

τρέχουσες τάσεις όσον αφορά την ανάπτυξη της αγοράς, την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας, και τους κανονισμούς. 

Για να αναπτυχθεί το σενάριο BAU, έγινε δεκτό ότι το μέλλον τεχνικών 
βελτιώσεων των σύνθετων αποκωδικοποιητών θα οδηγήσει σε μείωση όσον 

αφορά τις απαιηiσεις ισχύος σε διάφορες καταστάσεις λειτουργίας, αλλά ότι οι 

βελτιώσεις αυτές θα αντισταθμιστούν από μια αύξηση του αριθμού των 

λειτουργικών δυνατοτήτων που παρέχονται από το STBs . 
Ως εκ τούτου, το σενάριο BAU αντιπροσωπεύει μια κατάσταση όπου οι 

τεχνικές παράμετροι των προϊόντων παραμένουν πανομοιότυπες με τα 

προϊόντα που έχουν εγκατασταθεί το 2007 και όπου οι πωλήσεις και τα 

αποθέματα είναι οι μόνοι παράμετροι που θα αλλάξουν με την πάροδο του 

χρόνου. Το σενάριο αυτό πρέπει να ερμηνεύεται με προσοχή καθώς τα 

σύνθετα STBs δεν θα σταμαηiσουν να αναπτύσσονται από άποψη τεχνολογίας 
και επιδόσεων. Ωστόσο, είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι αυτές οι τεχνικές 

βελτιώσεις δεν θα οδηγήσουν σε συνολική μείωση των απαιηiσεων ισχύος, 

όπως εξηγήθηκε παραπάνω. Επιπλέον, ελλείψει αδιάσειστων στοιχείων η 

πρόβλεψη είναι πολύ δύσκολη για το μελλοντικό προφίλ ηλεκτρικής 

κατανάλωσης των σύνθετων STBs, η προσέγγιση αυτή επιτρέπει τον 

περιορισμό του αριθμού των «εικασιών» και παρέχει ένα λογικό σημείο 

αναφοράς για μελλοντικές συγκρίσεις με εναλλακτικά σενάρια. 

Λόγω του αυξανόμενου μεριδίου της αγοράς και αύξηση του αριθμού 

των πιο εξελιγμένων σύνθετων STBs, το σενάριο BAU καταδεικνύει σαφώς την 
αύξηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σύνθετων STBs έως το 2015. 
Μετά το 2015, η μείωση των πωλήσεων και των αποθεμάτων των σύνθετων 
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STBs (όπως η λειτουργικότητα των σύνθετων STBs είναι πιο πιθανό να 

συγχωνευθούν σε άλλα προϊόντα, όπως τα media centers, κλπ.) θα οδηγιΊσει σε 
συνολική μείωση των επιπτώσεων των σύνθετων STBs το 2020 σε σύγκριση με 
την κατάσταση 2015 (ωστόσο, εξακολουθεί να υπερβαίνει την κατάσταση του 
2007) . 
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Το σενάριο BAU δείχνει ότι για την ΕΕ των 27: 

- Η Συνολική Ενεργειακή Απαίτηση (TER), κατά τη διάρκεια ολόκληρου 
του κύκλου ζωής της εγκατεστημένης βάσης των σύνθετων αποκωδικοποιητών 
(STBs) θα φθάσει τα 129,3 ΡJ/έτος το 2020, με μια αιχμή 235,4 ΡJ/έτος το 2015, 
όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. 

- Η Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατεστημένης βάσης 
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των σύνθετων STBs κατά τη φάση χρι1σης θα φθάσει 11,6 TWh/ έτος το 2020, με 
μια αιχμή 15,4 TWh/ έτος το 2015. 

- Οι εκπομπές των αέριων του θερμοκηπίου της εγκατεστημένης βάσης 

για ολόκληρη τη ζωή του προϊόντος θα φθάσει το 5,8 εκατομμύρια τόνους 
ισοδύναμου C02, με μια αιχμή 10,6 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου C02 το 
2015. 

5.18.13 LLCCl Σενάριο 

Το LLCCl σενάριο αποτελεί μια κατάσταση όπου οι σύνθετοι STBs 
επιτυγχάνουν μείωση στις απαιτήσεις σε ρεύμα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη 

μόνο τις βελτιώσεις που μπορούν να επιτευχθούν μέσω της εφαρμογής των 

σχεδιαστικών επιλογών που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη μέγιστη κατάσταση 

λειτουργίας και στην ενεργό κατάσταση αναμονής, (δηλαδιΊ στο σημείο του 

"LLCCl (α)"). Το Task 7 δείχνει ότι η εφαρμογή των LLCC σχεδιαστικών 
επιλογών με άμεσες επιπτώσεις στη μέγιστη ισχύ σε κατάσταση λειτουργίας και 

την ενεργή αναμονή είναι οι εξής: 

- Καλή πρακτικιΊ σχεδίαση: Γενικά και υψηλή ευκρίνεια 
- 85 % απόδοσης τροφοδοτικό 
- 3,5" State-of-the-art HDD 
- Modem ASICs 
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Τρία επίπεδα απόδοσης χρησιμοποιούνται στην παρούσα LLCCl 
σενάριο: 

- LLCCl (α) το οποίο αντιστοιχεί στο LLCCl (α) το επίπεδο 

απαιτούμενης ισχύς 
- LLCCl (β) το οποίο αντιστοιχεί στο LLCCl επίπεδο απαιηΊσεων ισχύος 

+ επιπλέον "power down component" επιλογές + αναμονή μόντεμ για IPTV 

STBs 
- LLCCl (γ) που αντιστοιχεί στο LLCCl επίπεδο απαιτήσεων ισχύος + 
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επιπλέον "power down component" επιλογές + αναμονή μόντεμ (για την BC 
3,6 και PC7) + σχεδιασμό για την ανακύκλωση 

Η ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πολύπλοκων STBs 
μέσω EcoReport με την LLCC1 στα αποθέματα και τις πωλ~Ίσεις, προκύπτει ότι 
η διείσδυση των βελτιωμένων σύνθετων STBs θα μπορούσαν να μειώσουν τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των σύνθετων STBs σε σύγκριση με την 
κατάσταση BAU 2020. 

Το LLCC1 σενάριο δείχνει ότι για το συνολικό απόθεμα των πολύπλοκων 
STB στην ΕΕ των 27: 

- Η TER κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής της 

εγκατεστημένης βάσης των σύνθετων STBs θα φθάσει 86,8 ΡJ/έτος το 2020, με 
μια αιχμή 153,9 ΡJ/έτος το 2015, που αντιπροσωπεύουν το 35% και 33% 
μείωση σε σύγκριση με μείωση στην ίδια κατάσταση BAU το έτος 2015 και 
2020, αντίστοιχα. 

- Η Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατεστημένης βάσης 
των σύνθετων STBs κατά τη φάση χρήσης θα φθάσει 7,6 TWh/ έτος το 2020, με 
μια αιχμή 13,4 ΤWh/έτος το 2015, που αντιπροσωπεύουν 37 % και 35% μείωση 
σε σύγκριση με την ίδια κατάσταση BAU έτος 2015 και 2020, αντίστοιχα. 

- Οι εκπομπές αέριων του θερμοκηπίου της εγκατεστημένης βάσης για τη 
ζωή του προϊόντος θα φθάσει το 4,4 εκατομμύρια τόνους C02-eq, με κορυφή 
7,1 εκατ. τόνους C02-eq το 2015. Αυτό αντιπροσωπεύει το 33% και 25% μείωση 
σε σύγκριση με την ίδια κατάσταση BAU έτος 2015 και 2020, αντίστοιχα. 
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Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες βελτίωσης του LLCC1 σε 
σύγκριση με το σενάριο BAU για διάφορους περιβαλλοντικούς δείκτες 
συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Environmental impact reduction potential (% and 
2010 2015 2020 

absolute) 

Total TER (PJ /year) 5%245 7.6 35% 81.4 33% 42.5 

Total Annual electricity consumption (TWh/year) 5% 0.6 37% 7.7 35% 4.0 

Total C02-eq {Mt C02-eq/year) 5% 0.3 33% 3.6 25% 1.5 

Εικόνα 5 - 107 Δυνατότητες μείωσης των περιβαλλοντικών επ ιπτώσεων του LLCQ σε σύγκριση με 
BAU σενάριο. 

5.18.14 LLCC2 Σενάριο 

Το LLCC2 σενάριο διερευνά τις επιπτώσεις της περαιτέρω βελτίωσης 
(σημείο εκκίνησης είναι ως εκ τούτου τα προϊόντα που περιγράφονται στο 

LLCCl σενάριο) μέσω της εφαρμογής: 
- Αυτόματης εκτός λειτουργία κατάσταση, και 
- Χαμηλής ισχύς λειτουργίας αναμοVΙΊς (με την επιφύλαξη της 

δυνατότητας, ώστε ο χρήστης ενεργά να απενεργοποιεί αυτόν τον τρόπο). 

Η Αυτόματη Απενεργοποίηση Λειτουργίας (APD) δίνει τη δυνατότητα 

για τη μείωση του χρόνου σε κατάσταση λειτουργίας 9 - 4,5 ώρες για σύνθετα 
STBs χωρίς εσωτερικά αποθηκευτικά μέσα και 10,5 έως 6 ώρες με εσωτερικά 
μέσα μαζικ~Ίς αποθήκευσης. 

Για την καλύτερη απεικόνιση των επιπτώσεων της ταχύτητας της 

διείσδυσης των σύνθετων STBs με APD και χαμηλής ισχύος αναμοVΙΊ στην 
αγορά, δύο εναλλακτικές λύσεις του LLCC2 σεναρίου προτείνονται: 

- Ένα «καvονικό LLCC2» σενάριο (LLCC2-1) θεωρώντας ότι το LLCCl 
είναι (α) επίπεδο που έχει επιτευχθεί μετά από 1,5 χρόνια για το 100% των 
πωλήσεων, και τα 2 W χαμηλής ισχύος κατάσταση αναμονής έχουν υιοθετηθεί 
στην αγορά μετά από 4 χρόνια (δηλ. APD και 2W χαμηλι1ς ισχύος κατάσταση 
αναμονής για το 100% του πωλούμενου προϊόντος). Καθώς και ότι APD και το 
1 W σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης φθάνουν στην αγορά μετά από 5 
χρόνια. Το σενάριο αυτό καθορίζει ως εκ τούτου 3 διαφορετικά επίπεδα 
επιδόσεων: 

- LLCC2-1 (α) = LLCCl (α) επίπεδο, όπως ορίζεται στο LLCCl σενάριο 
που επιτεύχθηκε για το προϊόν 100% πωλούνται στα μέσα του 2011 (1,5 
χρόνια) 

- LLCC2-1 (β) = LLCCl (β) επίπεδο, όπως ορίζεται στο LLCCl σενάριο + 
βελτίωση μέσω APD + 2W χαμηλή ισχύς σε κατάσταση αναμονής για το 100% 
των προϊόντων που θα πωλούνται στη τέλη 2013 (+ 4 χρόνια) 

- LLCC2-1 (γ) = LLCCl (γ) επίπεδο, όπως ορίζεται στο LLCCl σενάριο+ 
βελτίωση μέσω APD + lW χαμηλή ισχύς σε κατάσταση αναμονής για το 100% 
των προϊόντων που θα πωλούνται στη λήξη του 2014 (+ 5 χρόνια) 

- Ένα «γρήγορο LLCC2» σενάριο (LLCC2-2) θεωρώντας ότι το LLCCl 
(α) επίπεδο έχει επιτευχθεί μετά από 1,5 χρόνια για το 100% των πωλιΊσεων, 
καθώς και APD και τα 2 W χαμηλής ισχύος αναμοVΙΊς έχει υιοθετηθεί στην 
αγορά μετά από 2,5 έτη, ακολουθούμενο από την έγκριση APD και του 1 W 
ισχύς σε κατάσταση αναμονής μετά από 4 χρόνια. 

-LLCC2-2 (α) = LLCCl (α) επίπεδο, όπως ορίζεται στο LLCCl σενάριο 
που επιτεύχθηκε για το 100% των προϊόντων που θα πωλούνται στα μέσα του 
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2011 (1,5 χρόνια) 
- LLCC2-2 (β) = LLCC1 (β) επίπεδο, όπως ορίζεται στο LLCC1 σενάριο+ 

βελτίωση μέσω APD + 2W χαμηλή ισχύς σε κατάσταση αναμονής για το 100% 
των προϊόντων που θα πωλούνται στα μέσα του 2012 (2,5 χρόνια) 

- LLCC2-2 (c) = LLCC1 (γ) επίπεδο, όπως ορίζεται στην LLCC1 σενάριο+ 
βελτίωση μέσω APD + 1W χαμηλή ισχύς σε κατάσταση αναμονής για το 100% 
προϊόντων που θα πωλούνται στη τέλη 2013 (+ 4 χρόνια) 

Και στις δύο περιπτώσεις ( 11κανονικό 11 και ''γρήγορο" LLCC2 σενάρια), 
για τα έτη που προηγήθηκαν της διείσδυσης του APD κρατούνται οι ίδιες 
υποθέσεις όπως και για το LLCC1 ( α) επίπεδο επιδόσεων που ορίζονται στο 
σενάριο LLCC1 (στα μερίδια αγοράς και τα απαιτούμενα επιπέδα ισχύος). 

Το LLCC2 «κανονικό» σενάριο που υπολογίζεται με την EcoReport 
δείχνει ότι με τη διείσδυση του APD και με χαμηλή ισχύς σε κατάσταση 
αναμονής μπορεί να επιτευχθεί ακόμα μεγαλύτερη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σύνθετων STBs από το LLCC1 σενάριο, σε 
σύγκριση με το σενάριο BAU. 

Το LLCC2 "κανονικό" σενάριο δείχνει ότι για το συνολικό απόθεμα των 
σύνθετων STB στην ΕΕ των 27: 

- Οι συνολικές ενεργειακές απαιτήσεις (TER), κατά τη διάρκεια 

ολόκληρου του κύκλου ζωής της εγκατεστημένης βάσης των σύνθετων 
αποκωδικοποιητών (STBs) θα φθάσει το 53,1 PJ/ έτος το 2020, με μια αιχμή 
138,1 ΡJ/έτος το 2012, δηλαδή 22% και 59% μείωση σε σύγκριση με τις ίδιες 
καταστάσεις BAU το έτος 2012 και το 2020, αντίστοιχα. Η εξέλιξη της συνολικά 
απαιτούμενης ενέργειας συνεχίζει να αυξάνεται στα 2007 - 2012 και η βελτίωση 
των σύνθετων STBs (μέσω της μείωσης των απαιτήσεων ισχύος σε 
διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας) αντισταθμίζεται από την αναπτυσσόμενη 
αγορά των σύνθετων STBs. Το 2013, η εισαγωγή APD και χαμηλής ισχύος 
λειτουργία αναμονής (2W) θα οδηγήσουν το σύνολο των αναγκών ενέργειας 
μέχρι 130,9 ΡJ/έτος. Το 2014, η περαιτέρω βελτίωση των σύνθετων STBs θα 
επιτευχθεί μέσω της διείσδυσης του 1 W χαμηλι1 κατάσταση αναμονής στην 
αγορά και η συνολική TER μειώνεται σε 118,5 PJ /έτος το 2015. Μετά το 2015, η 
αγορά των σύνθετων STBs θα μειωθεί καθώς τα προϊόντα αυτά αναμένεται να 
συγχωνευτούν με άλλες συσκευές (π.χ. media centers) . Κατά συνέπεια, η 
συνολική απαίτηση της ενέργειας θα μειωθεί περαιτέρω. 

- Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατεστημένης βάσης 
των σύνθετων STBs κατά τη διάρκεια της φάσης χρήσης ακολουθεί την ίδια 
εξέλιξη με TER και θα φθάσει 4,4 TWh/ έτος το 2020, με μέγιστο σε 
11,1 ΤWh/έτος το 2012, δηλαδή, 25% και 62% μείωση σε σύγκριση με τις ίδιες 
καταστάσεις BAU έτος 2012 και το 2020, αντίστοιχα. 

- Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της εγκατεστημένης βάσης για τη 
ζωή του προϊόντος θα φθάσει 2,5 εκατομμύρια τόνους C02-eq, με μέγιστο 
6,6 εκατ. τόνους C02-eq το 2012, δηλαδή το 21 % και 57% μείωση σε σύγκριση 
με την ίδια κατάσταση BAU έτος 2012 και το 2020, αντίστοιχα. 

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες βελτίωσης του LLCC2 
"κανονικού" σε σύγκριση με το σενάριο BAU για διάφορους περιβαλλοντικούς 
δείκτες συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα 5 - 110. 
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Εικόνα 5 -108 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις - LLCC2 "κανονικό" σενάριο 

Σε σύγκριση, μια ταχεία έκδοση του εν λόγω σεναρίου (LLCC2 11 γρ1Ίγορο 11 

σενάριο) προκύπτει ότι μια προηγούμενη εισαγωγή εξαιρετικό: βελτιωμένων 

προϊόντων στην αγορά: θα αυξήσει περαιτέρω τα οφέλη για το περιβάλλον 

κατά: το έτος 2013. 
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Εικόνα 5 -109 Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά βασικιi περίπτωση/περίπτωση 
προϊόντος LLCC2 "κανονικό" σενάριο 

Enνironmenta l indicator 
reduction potential (% and 2010 2012 2013 2014 2015 2020 

absolute) 
Total TER (PJ /γear) 5% 7.6 22% 39.5 34% 65.9 43% 93.7 50% 116.8 59% 76.2 

Total Annual electricity 
5% 0.6 25% 3.8 37% 6.3 46% 8.8 53% 11.1 62% 7.3 

consumption (TWh/year) 
Tota l C02-eq (Mt C02-eq/year) 5% 0.3 21% 1.7 31% 2.9 41% 4.1 48% 5.1 57% 3.3 

Εικόνα 5 -110 Δυνατότητες μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του LLCC2-1 σε σύγκριση με 
το BAU σενάριο . 
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Οι αναλυτικές δυνατότητες βελτίωσης για το LLCC2 11 γρήγορο 11 σε 

σύγκριση με το σενάριο BAU ανά: περιβαλλοντικό δείκτη συνοψίζονται στον 
παρακάτω πίνακα. Λόγω των υποθέσεων σχετικό: με την εξέλιξη του 

αποθέματος, μόνο το έτος 2013 διαφέρει από το LLCC2 11 κανονικό 11 σενάριο. 

Enνironmental impact reduction potential (% and absolute) for the year 2013 2013 
2013 - LLCC2 "regular scenario" and LLCC2 "fast scenario" νs. BAU scenario "regular" "fast" 
Total TER (PJ /year) 34% 65.9 35% 68.1 
Total Annual electricity consumption (TWh/year) 37% 6.3 38% 6.5 
Total C02-eq (Mt COΓeq/year) 31% 2.9 33% 3.0 
Ειι<όνα 5 -111 Δυνατότητες μείωσης των ηεριβαλλοντιι<ων επιπτώσεων του LLCC2-2 σε σύγι<ριση με 

το BAU σενάριο . 

5.18.15 Συμπεράσματα 

Τα διάφορα σενάρια επιτρέπουν την ποσοτικοποίηση των επιδράσεων 
της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των σύνθετων STBs στην Ευρώπη. Το 
σενάριο BAU δείχνει ότι το συνολικό απόθεμα των σύνθετων STBs θα 
μπορούσε να έχει μια ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 11,6 TWh το 
2020 σε σύγκριση με 4,4 TWh στην περίπτωση ενός περισσότερο αισιόδοξου 
σεναρίου, με βάση τις δυνατότητες βελτίωσης που προσδιορίζονται. 

5.19Lot19: Οικιακός Φωτισμός 

5.19.1 Μέρος πρώτο: Μη Κατευθυντικός φωτισμός 

Οι μη κατευθυντικές πηγές φωτισμού, μπορούν να χωριστούν σε 6 
βασικές περιπτώσεις, αυτές θεωρούνται ότι είναι αντιπροσωπευτικές της 
σημερινής ευρωπαϊκής αγοράς: 

- Λαμπτήρας πυρακτώσεως, διαφανής (GLS-C): 54 W 
- Λαμπτήρας πυρακτώσεως, «κρύος» (GLS-F): 54 W 
- Λαμπτήρας αλογόνου, (HL-LV): 30 W 
- Λαμπτήρας αλογόνου, χαμηλι1 ισχύος (HL-MV-LW): 40 W 
- Λαμπτήρας αλογόνου, υψηλι1 ισχύος (HL-MV-HW): 300 W 

Λαμπτήρας φθορισμού μικρού μεγέθους, με ενσωματωμένο 
στραγγαλιστικό πηνίο (CFLi): 13 W 

Ο μέσος ετήσιος χρόνος χρι1σης, είναι διαφορετικός για κάθε βασικ~Ί 
περίπτωση: 

- Λαμπτήρας πυρακτώσεως, διαφανής (GLS-C και GLS-F): 400 ώρες/ έτος 
- Λαμπτήρας αλογόνου, (HL-MV): 450 ώρες/ έτος 
- Λαμπτήρας αλογόνου, (HL-LV): 500 ώρες/έτος 
- Συμπακτός λαμπτήρας φθορισμού με ενσωματωμένο στραγγαλιστικό 

πηνίο (CFLi): 800 ώρες/ έτος 
Η επιλογή της ισχύς των υποθέσεων βάσης βασίστηκε στα αποτελέσματα 

της ΕΕ για R&D του σχεδίου EURECO (βλ. κεφάλαιο 2, τμήμα 2.2.4) το οποίο 
περιείχε πληροφορίες σχετικό: με τη χρήση των πηγών φωτισμού από τις 
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ομάδες ισχύος για αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. 

Base-case 
EU 27 stock electricity Share of the total electricity 

consumption ίη 2007 (TWh) consumption of the 6 lamp types 

Base-case GLS-C 10.96 13.2% 

Base-case GLS-F 35.78 43.0% 

Base-case HL-MV-LW 2.26 2.7% 

Base-case HL-MV-HW 15.09 118.2% 

Base-case HL-LV 7.83 9.4% 

Base-case CFLi 11 .23 13.5% 

TOTAL 83.16 100.0% 

Πίνακας 5 - 35 Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικι)ς ενέργειας για το έτος 2007. 

5.19.2 Ανάλυση Σεναρίων 

Τα διάφορα σενάρια πολιτικής 2007-2020 καταρτίστηκαν για να 

τονιστούν ποσοτικά: οι βελτιώσεις που μπορούν να επιτευχθούν μέσω της 

αντικατάστασης των βασικών περιπτώσεων με λαμπτιΊρες υψηλότερης 

ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το 2020 σε σχέση με ένα business
as-usual σενάριο (σενάριο αναφοράς). Λόγω των ιδιαίτερων ιδιοηΊτων της 
αγοράς λαμπτήρων τα σενάρια υπολογίστηκαν από το 2007. 

Οκτώ σενάρια που αναφέρονται παρακάτω έχουν αναλυθεί, προκειμένου 

να γίνει αξιολόγηση των διαφόρων εναλλακτικών πολιτικών επιλογών. Εντός 

των ορίων του μοντέλου της μελέτης σε τρεις εναλλακτικές λύσεις 

παρουσιάζονται στο έγγραφο εργασίας και συζητήθηκαν κατά: τη διάρκεια του 

φόρουμ διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 28 Μαρτίου 
του 2008. Τα σενάρια είναι: 

- Business -as-Usual (BAU) 
- Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνολογία (ΒΑΤ) 
- Επιλογή 1 Fast (με 3 Βαθμίδες: 2009, 2011και2013) 
- Επιλογή 1 Fast Β (με 3 Βαθμίδες: 2009, 2011και2013) 
- Επιλογή 2 Clear Β Fast (με 3 Βαθμίδες: 2009, 2011 και 2013) 
- Επιλογή 2 Clear Β Slow (με 5 Βαθμίδες: 2009, 2011, 2013, 2015 και 2017) 
- Επιλογή 2 Clear C Fast (με 3 Βαθμίδες: 2009, 2011και2013) 
- Επιλογή 3 Slow (με 5 Βαθμίδες: 2009, 2011, 2013, 2015 και 2017) 

5.19.3 Σενάριο BAU 

Το πρώτο βήμα που απαιτείται για την κατασκευή σεναρίων, είναι ο 

καθορισμός του Business-as-usual σεναρίου που θα χρησιμεύσει ως σημείο 
αναφοράς. Μπορεί να διαπιστωθεί ότι στο Business-as-Usual σενάριο, η 

συνολιι<Ι1 κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί, παρά: την αργή 

αντικατάσταση των λαμπηΊρων GLS με πιο αποδοτικούς λαμπτήρες (CFLi και 
HL-MV-LW) λόγω της αυξανόμενης χρήσης των λαμπτήρων (στον εγχώριο 
τομέα από 24,3 λαμπτήρες/νοικοκυριό το 2007 σε 31 λάμπες/νοικοκυριό το 
2020. Έτσι, το 2020, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (κατά: τη φάση της 
χρήσης), θα φθάσει το επίπεδο των 134,7 TWh λόγω της χρήσης αυτών των έξι 
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τύπων λαμπτήρων ανεξάρτητα από τον τομέα, δηλαδή μια αύξηση της τάξης 

του 20% σε σύγκριση με το 2007. Η αύξηση των εκπομπών C02 είναι παρόμοια 
(57,9 Mton το 2020 σε σύγκριση με 48,3 Mton το 2007). Αυτό: φαίνονται στην 
Εικόνα 5 -112. 

Η Εικόνα 5 -113 παρουσιάζει τη συνεισφορά κάθε τεχνολογίας λυχνίας 
μέσα στην περίοδο 2007 - 2020. Λόγω της υψηλής ισχύς της, και, κατά 
συνέπεια, υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά λαμπτήρα, η 

τεχνολογία των λαμπτήρων HL-MV-HW είναι σημαντικός συνεισφέρων 

παράγοντας το 2020, με αντίκτυπο (36,7% ), ακολουθούμενη από την CFLi 
(17,0 %) και την GLS-F (16,7% ). 
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Εικόνα 5 -112 BAU - Εξέλιξη των ετήσιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

BAU- Electricity consumption 
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Εικόνα 5 -113 BAU - Εξέλιξη της συνεισφοράς όλων των τύπων λαμπτιi ρα στην κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας του συνολικού αποθέματος λαμπτιiρων 
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5.19.4 Σενάριο ΒΑΤ 

Το σενάριο «ΒΑΤ» είναι το πιο απόλυτο και μια υποθετική περίπτωση, 

από το 2009, όλες οι βασικές περιπτώσεις αντικαθίστανται με CFLi 
(συνδυασμός 1), δηλαδή CFLi με υψηλή φωτεινιΊ απόδοση και μειωμένη 

περιεκτικότητα σε υδράργυρο (2 mg). Η αντικατάσταση των λαμπnΊρων 
αλογόνου με CFLi (συνδυασμός 1) πιθανόν να απαιτήσει επίσης n1ν 

αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων. Επίσης, οι CFLi λαμπηΊρες δεν 
χρειάζεται να προσφέρουν το ίδιο επίπεδο ποιότητας φωτός, όπως οι σταδιακά 

αποσυρόμενοι λαμπτήρες. 

Από το έτος 2009, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (και, 
κατά συνέπεια οι συνολικές εκπομπές C02) μειώνεται μέχρι το 2012 και στη 
συνέχεια αυξάνεται ελαφρώς έως το 2020, περίπου με την ίδια τιμή όπως και το 
απόθεμα CFLi λαμπηΊρων (περίπου 1,5% ετησίως). 

Το 2020, η συνολική κατανάλωση ηλεκτpιΚ11ς ενέργειας αναμένεται να 
είναι περίπου 47,5 TWh, δηλαδή κατά 64,7% μειωμένι1 από ότι στο σενάριο 
BAU. Η μείωση είναι ίδια για τις εκπομπές C02 (20,4 Mton το 2020). 

Η Εικόνα 5-114 δείχνει ότι μετά το 2012, η κατανάλωση ηλεκτριΚ11ς 
ενέργειας οφείλεται μόνο στην τεχνολογία CFLi. Κατά την ημερομηνία αυτή 
οι άλλοι τύποι λαμπτήρων έχουν καταργηθεί σταδιακά. 
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ΒΑΤ - Electricitγ consumption 
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Εικόνα 5 -115 ΒΑΤ - Εξέλιξη της συνεισφοράς όλων των τύπων λαμπτήρα στην κατανάλωση 
ηλι:κτpι1<1)ς ενέργι:ιας του συνολικού αηοθέματος λαμπτήρων. 

5.19.5 Σενάριο Option 1 Fast 

Το σενάριο «Option 1 Fast» βασίζεται στην επιλογι11 που παρουσιάστηκε 
στο Έγγραφο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στις ελάχιστες 
απαιτήσεις φωτεινής απόδοσης που γίνονται όλο και πιο περιοριστικές με το 
χρόνο. 

Option 1 Fast 
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Εικόνα 5 -116 Option 1 Fast - Εξέλιξη των ετήσιων περιβαλλοντικών επ ιπτώσι:ων. 

Μετά το 2009, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικιΊς ενέργειας (και, κατά 
συνέπεια συνολικές εκπομπές C02) μειώνεται έως το 2016 και στη συνέχεια 
παραμένει αρκετά σταθερή μέχρι το 2020. Το 2020, η συνολική κατανάλωση 
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ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να είναι περίπου 48,3 TWh, δηλαδ1Ί ποσοστό 
64,2% χαμηλότερο σε σχέση με το σενάριο BAU. Η μείωση είναι η ίδια για τις 
εκπομπές C02 (20,8 Mton το 2020). 

Η Εικόνα 5-116 δείχνει ότι μετά το 2010, οι λαμπτήρες τεχνολογίας CFLi 
συμβάλλουν σημαντικά στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της 

σταδιακής κατάργησης των GLS-F, και γίνονται ο μοναδικός παράγοντας που 
συνεισφέρει από το 2018, καθώς όλοι οι άλλοι λαμπτήρες θα έχουν αφαιρεθεί 
από την αγορά στην ΕΕ-27. 

Option 1 Fast - Electricity consumption 
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Εικόνα 5 -117 Option 1 Fast - Εξέλιξη της συνεισφοράς όλων των τύπων λαμπτήρα στην κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας του συνολικού αποθέματος λαμπτιiρων. 

5.19.6 Σενάριο Option 1 Β Fast 

Σε σύγκριση με το σενάριο «Option 1 Fast», το σενάριο «Option 1 Fast Β» 

παρουσιάζει κάποιες διαφορές για τους λαμπτήρες αλογόνου : HL-MV-LW και 
HL-MV-HW θα αντικατασταθούν μόνο με λαμπτήρες CFLi στην τελευταία 
βαθμίδα (π.χ. 2013), και βελτιώνονται από το 2009 (στο 2009 μόνο για φωτειν1Ί 
ροή άνω των 450 lm, και το 2011 για όλους τους λαμπτήρες HL-MV) μέχρι το 
2013 με την τεχνολογία Xenon. Περαιτέρω, στην πρώτη βαθμίδα, η βασικ~Ί 
περίπτωση HL-LV αντικαθίσταται με HL-LV με υπέρυθρη επίστρωση. Οι 

απαιηΊσεις που καθορίζονται για GLS και CFLi λαμπτήρες είναι παρόμοιες με 
εκείνες που ορίζονται στο «Option 1 Fast». 

Στην τελευταία βαθμίδα του σεναρίου αυτού «Option 1 Fast Β» (δηλ. 

2013) το ελάχιστο επίπεδο εξοικονόμησης τόσο στους διαφανείς, όσο και στους 
ματ, λαμπτήρες είναι Α. 

Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο πλαίσιο του σεναρίου «Option 1 
Fast Β» θα επιτρέψουν τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων το 2020 σε 
σύγκριση με το 2007 (Εικόνα 5 - 118). Πράγματι, η κατανάλωση ηλεκτρικ~Ίς 
ενέργειας και οι εκπομπές C02 είναι κατά 56,9% μειωμένες (48,3 TWI1 και 20,8 

Κυριάκος Ευσταθίου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ για την Οικολογική Σχεδίαση των ΠκΕ 
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Mton το 2020), ενώ οι εκπομπές υδραργύρου είναι μειωμένες κατά 60,2% (1165 
kg το 2020). 
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Εικόνα 5 -118 Option 1 Β Fast- Εξέλιξη των ετήσιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
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Εικόνα 5 - Η9 Option Ί Β Fast- Εξέλιξη της συνεισφοράς όλων των τύπων λαμπτήρα στην 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του συνολικού αποθέματος λαμπηiρων . 

5.19.7 Σενάριο Option 2 Clear Β Fast 
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Αυτό το σενάριο είναι λιγότερο φιλόδοξο από την άποψη της μείωσης 

του κόστους του κύκλου ζωής και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα 

προηγούμενα, το οποίο είναι ορατό από τις απαιτήσεις που τίθενται σε κάθε 
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βαθμίδα και τις επιλογές αντικατάστασης που προτείνονται για κάθε βασικιΊ 

περίπτωση. Πράγματι, μεταξύ λαμπτήρων πυρακτώσεως και αλογόνου, μόνο η 

βασικιΊ περίπτωση GLS-F πρέπει να αντικατασταθεί με CFLi, καθώς θεωρι1θηκε 
ότι αυτό είναι ο μόνος «κρύος» λαμπτήρας. Αυτές οι επιλογές "2" 
προσομοιώνουν, στο μέτρο του δυνατού, υπό το πρότυπο αυτής της μελέτης, 

μια πιο σταθερή ποιότητα φωτός ως μια λύση αντικατάστασης. 

Το 2020, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και οι εκπομπές C02 
αναμένεται να είναι περίπου 28,8% χαμηλότερες σε σχέση με το σενάριο BAU 
(96,0 TWh και το 41,3 Mton C02). Η μείωση αυτή είναι πιο μετριοπαθιΊς από 
ότι στα προηγούμενα αναλυθέντα σενάρια, καθώς οι CFLi, που είναι οι πιο 
ενεργειακά αποδοτικοί λαμπτιΊρες, δεν είναι οι μόνοι που υπάρχουν στην 

αγορά στην ΕΕ-27 το 2020. 
Περαιτέρω, αυτές οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ελαφρώς θα αυξηθούν 

από το 2012 και μετά, καθώς το μερίδιο των CFLi λαμπτι1ρων θα δεχθεί μείωση 
αποθεμάτων από την ημερομηνία αυτή. 

Μετά από μια μεγάλη αύξηση το 2009 που οφείλεται σε πολύ υψηλά 
επίπεδα CFLi πωλήσεων, οι εκπομπές υδραργύρου μειώνονται μέχρι το 2017, 
από όπου σιγά-σιγά αυξάνονται έως το 2020 λόγω της αύξησης των CFLi 
πωλήσεων. Το 2020, το ποσό των εκπομπών υδραργύρου στην ατμόσφαιρα 
είναι περίπου 1609 κιλά σε αυτό το σενάριο. 

Option 2 Clear Β Fast 
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Εικόνα 5 -120 Optio11 2 Clear Β Fast - Εξέλιξη των ετήσιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Λόγω της υψηλής ισχύος των HL-MV-HW σε σύγκριση με τους άλλους 
τύπους λαμπτήρων, η τεχνολογία αυτή έχει την ευθύνη της τάξης του 41,4 % 
της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (και των συνολικών 

εκπομπών C02) το 2020, ακολουθούμενη από την CFLi (27,3 %) και HL -LV 
(19,6%). 
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Option 2 Clear Β Fast - Electricity consumption 
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Εικόνα 5 -121 Option 2 Clear Β Fast- Εξέλιξη της συνεισφοράς όλων των τύπων λαμπτήρα στην 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του συνολικού αποθέματος λαμπτι1ρων. 

5.19.8 Σενάριο Option 2 Clear Β Slow 

Όπως διευκρινίζεται στον τίτλο, το σενάριο «Option 2 Clear Β Slow» 
προέρχεται από το σενάριο «Option 2 Clear Β Fast» που παρουσιάζεται 
ανωτέρω. Η διαφορά έγκειται κυρίως στον αριθμό των βαθμίδων: 5 σε αυτό το 
σενάριο και 3 στα προηγούμενα «Fast». Περαιτέρω, στην τελευταία βαθμίδα 
(π.χ. 2017), η τεχνολογία HL-MV-LW αντικαθίστανται με HL-LV IRC 
(τεχνολογία υπέρυθρης επίστρωσης), και HL-MV-HW με CFLi (συνδυασμός 1). 
Αυτές οι αντικαταστάσεις απαιτούν αλλαγές στο φωτιστικό. Αυτές οι επιλογές 
11 211 προσομοιώνουν, στο μέτρο του δυνατού, υπό το πρότυπο αυτής της 

μελέτης, μια πιο σταθερή ποιότητα φωτός ως λύση αντικατάστασης. 

Η εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και η μείωση των εκπομπών C02 και 
των εκπομπών υδραργύρου είναι μεγαλύτερες με το σενάριο της «Επιλογι1 2 
Clear Β Slow» σε σχέση με το σενάριο «Option 2 Clear Β Fast» το 2020. 

Πράγματι, στο «Option 2 Clear Β Slow» σε σύγκριση με το σενάριο BAU, 
η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και οι εκπομπές C02 είναι 37,8% 
χαμηλότερες και οι εκπομπές υδραργύρου είναι μειωμένες κατά 53,3%. Αυτό 
μπορεί να εκπλήσσει, καθώς το σενάριο του «Slow» θεωρείται λιγότερο 

φιλόδοξο. Ωστόσο, οι σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το 2009 
(δηλαδή από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας) για το 2020, παρέχουν μια πιο 
λογική σύγκριση και το σενάριο Fast επιτρέπει περισσότερα περιβαλλοντικά 
οφέλη από ότι το σενάριο Slow. 

Σημειωτέον, ότι οι απότομες μεταβολές των πωλήσεων λαμπτήρων είναι 
εν μέρει λόγω χρήσης ενός διακριτού μοντέλου, η.χ. οι πωλήσεις της 

τεχνολογίας CFLi στην πραγματικότητα δεν θα μειωθούν στο μηδέν. 
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Option 2 Clear Β Slow 
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Εικόνα 5 - 122 Option 2 Clear Β Slow - Εξέλιξη των ετήσιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Option 2 Clear Β Slow - Electricity consumption 
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Εικόνα 5 -123 Option 2 Clea.r Β Slow - Εξέλιξη της συνεισφοράς όλων των τύπων λαμπηiρα στην 
κατανάλωση ηλεκψιΙ<Ιiς ενέργειας του συνολικού αποθέματος λαμπτήρων. 

5.19.9 Σενάριο Option 2 Clear C Fast 

Σε αυτό το σενάριο, η φωτεινή ροή λαμβάνεται υπόψη για τους 

λαμπτήρες πυρακτώσεως (δηλαδή GLS-F και GLS-C) για τον καθορισμό των 
ελάχιστων απαιτήσεων. Περαιτέρω, κατά την πρώτη βαθμίδα εφαρμογιΊς, οι 
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HL-MV-LW και CFLi τεχνολογίες δεν θα αντικατασταθούν με επιλογιΊ 

βελτίωσης. Εξάλλου, η αξιοσημείωτη διαφορά αυτού του σεναρίου σε σύγκριση 

με τα άλλα είναι ότι η βασιΚJ.1 περίπτωση HL-LV δεν έχει βελτιωθεί καθώς δεν 
υπάρχει απαίτηση για αυτόν τον τύπο λαμπτήρα. Αυτές οι επιλογές "2" 
προσομοιώνουν, κατά το δυνατόν, υπό το πρότυπο αυτής της μελέτης, μια πιο 

σταθερή ποιότητα φωτισμού ως μια λύση αντικατάστασης. 

Το 2020, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο σενάριο της 
«Option 2 Clear C Fast» σε σύγκριση με το σενάριο BAU έχει ως εξιΊς: 

• -24,5% για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (101,7 TWh το 2020) 
• -24,5% για τις εκπομπές C02 (43,7 Mton το 2020) 
• -46,6% για τις εκπομπές υδραργύρου στην ατμόσφαιρα (1656 kg το 

2020). 
Οι HL-MV-HW λαμπτήρες είναι κυρίως υπεύθυνοι για την κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2013, και το 2020 η συνεισφορά αυτού του τύπου 
λαμπτήρα είναι περίπου 39,1 %, ακολουθούμενη από CFLi (25,6%) και HL-MV
LW (18,8%). 

Σημειωτέον ότι οι απότομες μεταβολές των πωλήσεων των λαμπτήρων 

είναι εν μέρει λόγω χρι1σης το διακριτού μοντέλου, π.χ. οι CFLi πωλήσεις στην 
πραγματικότητα δεν θα μειωθούν ποτέ στο μηδέν. 

Option 2 Clear C Fast 
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Εικόνα 5 - 124 Option 2 Cleai· C Fast - Εξέλιξη των ετιiσιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
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Option 2 Clear C Fast - Electricity consumption 
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Εικόνα 5 -125 Option 2 Clear C Fast- Εξέλιξη της συνεισφοράς όλων των τύπων λαμπτήρα στην 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του συνολικού αποθέματος λαμπτιiρων. 

5.19.10 Σενάριο Option 3 Slow 

Το σενάριο «Option 3 Slow» είναι το λιγότερο φιλόδοξο σενάριο και 
αποτελείται από πέντε επίπεδα . Το 2017, το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο θα 
είναι C και για τα δύο είδη λαμπτήρων, διαφανείς ή ματ. Εξάλλου, το σενάριο 

αυτό θέτει απαιτήσεις σύμφωνα με την φωτεινή ροή των λαμπτιiρων 

πυρακτώσεως και των HL-MV-LW λαμπτήρων. Δύο τιμές κατωφλίου 

ορίζονται για τη φωτεινή ροή : 1000 lm το 2009 και 450 lm το 2015. 

Option 3 Slow 
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Εικόνα 5 -126 Option 3 Slow - Εξέλιξη των ετήσιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Η μεταβολή της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, και, κατά 

συνέπεια των συνολικών εκπομπών C02, είναι χαμηλές την περίοδο 2009 -
2020. Σε σύγκριση με το σενάριο BAU, το σενάριο «Option 3 Slow» επιτρέπει 
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το 2020 μείωση κατά 16,4 % για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (112,7 TWl1 και 
48,5 Mton C02 το 2020). Οι τιμές αυτές είναι ελαφρώς υψηλότερες από εκείνες 
του 2007 (112,2 TWh και 48,3 Mton). 

Συντελεστές σε αυτές τις δύο επιδράσεις είναι, κατά φθίνουσα σειρά: HL
MV-HW (35,3%), HL-MV-LW (31,4%), CFLi (18,5%), και HL-LV (14,8%). 
Ωστόσο, με το σενάριο αυτό συνεπάγεται σημαντική μείωση των εκπομπών 

υδραργύρου το 2020, με μείωση της τάξης του 32,4 % σε σύγκριση με το σενάριο 
BAU (2123 kg στο «Option 3 Slow» και 3139 kg στο BAU). 

Option 3 Slow - Electricity consumption 
100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

• CFLi • Hl-LV • Hl-MV-HW • Hl-MV-LW 8 GLS-C 8 GLS-F 

Εικόνα 5 - 127 Option 3 Slow - Εξέλιξη της συνεισφοράς όλων των τύπων λαμπτήρα στην 
κατανάλωση ηλεκτριιαiς ενέργειας του συνολικού αποθέματος λαμπτήρων. 

5.19.11 Σύγκριση Σεναρίων 

Με βάση την ανάλυση των οκτώ σεναρίων (BAU + 7 σενάρια 
«βελτίωσης»), οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις το 2020, συμπεριλαμβανομένων 
των διακυμάνσεων τόσο σε μονάδες όσο και σε % σε σχέση με το σενάριο BAU, 
απεικονίζονται στην εικόνα 5 -128. 
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Electricity 
C02 emissions 

Mercurγ 

consumption 
(kton) Ιη 2020 

emisslons (kg) Ιη 
(GWh) Ιη 2020 2020 

Value 
BAU 

134,736 57,936 3,139 

Dlfference to BAU 0.096 0.096 0.096 

Value 47,544 20,444 853 

ΒΑΤ Dlfference to BAU (unlts) -87,192 -37,493 -2,286 

Dlfference to BAU (%) -64.796 -64.796 -72.896 

Value 48,270 20,756 1,444 

Optlon 1 Fast Dlfference to BAU (unlts) -86,465 -37,180 -1,695 

Dlfference to BAU (%) -64.296 -64.296 -54.096 

Value 48,336 20,784 1,165 

Option 1 Slow Difference to BAU (units) -86,400 -37,152 -1,974 

Dlfference to BAU (%) -64.196 -64 .196 -62.996 

Value 95,999 41,279 1,609 
Option 2 Clear 

Difference to BAU (units) -38,737 -16,657 -1,530 
Β Fast 

Dlfference to BAU (%) -28.896 -28.896 -48.896 

Value 83,841 36,052 1,466 
Option 2 Clear 

Difference to BAU (units) -50,894 ·21,885 ·l ,673 
BSlow 

Difference to BAU (%) -37.896 -37.8% -53.396 

Value 101,677 43,721 1,656 
Option 2 Clear 

Difference to BAU (units) -33,058 -14,215 -1,484 
C Fast 

Difference to BAU (%) ·24.596 -24.5% -47.396 

Value 112,681 48,453 2,123 

Option 3 Slow Difference to BAU (units) -22,055 -9,484 -1,016 

Difference to BAU (%) -16.496 -16.4% -32.496 

Πίνακας 5 - 36 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις το 2020 για κάθε σενάριο. 
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Εικόνα 5 - 128 Σύγκριση των σεναρίων για το έτος 2020. 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, εξετάζοντας μόνο τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, το 2020, μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Για παράδειγμα, το 

«Option 2 Clear Β Slow» παρουσιάζει υψηλότερη εξοικονόμηση ενέργειας το 

2020 από ότι το «Option 2 Clear Β Fast», αν και το προηγούμενο θεωρήθηκε 
ένα λιγότερο φιλόδοξο σενάριο. Ως εκ τούτου, προκειμένου να επιτραπεί μια 

«δίκαιη» σύγκριση, οι συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το 2009 
(θεωρείται ότι είναι η έναρξη ισχύος της νομοθεσίας) έως το 2020 θα πρέπει να 
αναλυθούν. Μια τέτοια σύγκριση παρουσιάζει πιο λογικά αποτελέσματα και η 

συνακόλουθη κατάταξη των «Πιο φιλικών προς το περιβάλλον σενάριων» 

είναι η αναμενόμενη: το ΒΑΤ σενάριο επιτρέπει τη μεγαλύτερη μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς το σενάριο «Option 3 Slow» είναι το 
λιγότερο αποτελεσματικό. 

Electricity C02 emissions Mercury emissions 
consumption (GWh) (kton) from 2009 (kg) from 2009 
from 2009 until 2020 until 2020 until 2020 

Value 1,515,593 651,705 36,163 BAU 
Difference to BAU 0.0% 0.0% 0.0% 

Value 577,408 248,285 16,828 

ΒΑΤ Difference to BAU (units) ·938,185 ·403,419 ·19,335 
Difference to BAU (%) ·61.9% ·61 .9% ·53.5% 

Value 665,953 286,360 22,216 
Option 1 Fast Difference to BAU (units) -849,639 -365,345 -13,947 

Difference to BAU (%) -56.1% -56.1% ·38.6% 

Value 775,259 333,361 23,223 

Option 1 Slow Difference to BAU (units) ·740,334 ·318,343 ·12,940 
Difference to BAU (%) -48.8% -48.8% -35.8% 

Value 1,096,319 471,417 24,628 
Option 2 Clear Β 

Difference to BAU (units) -419,274 -180,288 -11,535 Fast 
Difference to BAU (%) ·27.7% -27.7% ·31.9% 

Value 1,154,534 496,450 27,597 
Option 2 Clear Β 

Difference to BAU (units) ·361,059 ·155,255 ·8,566 Slow 
Difference to BAU (%) -23.8% -23.8% -23.7% 

Value 1,201,422 516,612 25,702 
Option 2 Clear C 

Difference to BAU (units) -314,170 -135,093 -10,461 Fast 
Difference to BAU (%) ·20.7% ·20.7% ·28.9% 

Value 1,399,616 601,835 31,605 
Option 3 Slow 

Dlfference to BAU (unlts) ·1 15,977 ·49,870 ·4,558 (ELC) 
Difference to BAU (%) -7.7% -7.7% ·12.6% 

Πίνακας 5 • 37 Συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 2009 - 2020 για κάθε σενάριο. 

Κυριάκος Ευσταθίου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ για την Οικολογ ιΚΙl Σχεδίαση των ΠκΕ 

Σελ. 209 



ΚεψLiλαιο 5 : Περιπτο)σε ις Προϊόντeι1ν 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

~11-ύ 

• Electricity consumption (GWh) from 2009 until 2020 • Mercury emissions (kg) from 2009 until 2020 

Εικόνα 5 -129 Σύγκριση των σεναρίων μεταξύ 2009 και 2020. 

5.19.12 Μέρος Δεύτερο: Κατευθυντικοί λαμπτήρες και οικιακά φωτιστικά 

Σε αυτό το μέρος της μελέτης, τέσσερις βασικές περιπτώσεις θεωρούνται 

ότι είναι αντιπροσωπευτικές της σημεριv~Ίς ευρωπαϊκής αγοράς των 

κατευθυντικών πηγών φωτός (Directional Lighting Souices (DLS)): 
- Λαμπτήρας πυρακτώσεως, αντανακλαστικός (GLS-R): 50 W 
- Λαμπτήρας αλογόνου, αντανακλαστικός, υψηλής ισχύος (HL-MV-R-

HW): lOOW 
- Λαμπτήρας αλογόνου, αντανακλαστικός, χαμηλής ισχύος (HL-MV-R

LW): 50 W 
- Λαμπτήρας αλογόνου, αντανακλαστικός (HL-LV-R): 35 W 
Ο μέσος ετήσιος χρόνος χρήσης, είναι διαφορετικός για κάθε βασική 

περίπτωση: 

- Λαμπτήρας πυρακτώσεως (GLS-R): 400 ώρες/ έτος 
- Λαμπτήρας αλογόνου (HL-MV-R-HW): 450 ώρες/έτος 
- Λαμπτήρας αλογόνου (HL-MV-R-LW): 450 ώρες/έτος 
- Λαμπτήρας αλογόνου (HL-LV-R): 500 ώρες/έτος 

5.19.13 Ανάλυση Σεναρίων 

Τα διάφορα σενάρια οικολογικής πολιτικής 2007-2020 καταρτίστηκαν 
για να τονίσουν ποσοτικά τις βελτιώσεις που μπορούν να επιτευχθούν μέσω 

της αντικατάστασης των βασικών περιπτώσεων με λαμπτήρες υψηλότερης 

ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το 2020 σε σχέση με ένα Business
as-Usual σενάριο (σενάριο αναφοράς). Λόγω των ιδιαίτερων ιδιοτήτων της 
αγοράς λαμπτ1Ίρων τα σενάρια υπολογίστηκαν από το 2007. 

Τα τέσσερα σενάρια που αναφέρονται παρακάτω έχουν αναλυθεί, 

προκειμένου να υπάρξει αξιολόγηση των διαφόρων εναλλακτικών επιλογών 

πολιτικής όσο το δυνατόν πλησιέστερα, εντός των ορίων του μοντέλου της 
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παρούσας μελέτης: 

- Business-as-Usual (BAU) 
- Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας με δέσμευση και LLCC (ΒΑΤ lock-in 

effect/LLCC) 
- Βέλτιστης Διαθέσιμης Τεχνολογίας χωρίς κλείδωμα και LLCC (ΒΑΤ) 
- Βέλτιστης Μη Διαθέσιμης Τεχνολογίας (ΒΝΑΤ) 

5.19.14 Σενάριο BAU 

Με βάση αυτά τα αποθέματα λαμπτήρων ανά νοικοκυριό, το απόθεμα 
και οι πωλήσεις ανά τύπο λαμπτήρα υπολογίστηκαν για τα έτη 2007 έως 2020 
για τον οικιακό τομέα . Οι πωλήσεις και τα αποθέματα επίσης υπολογίστηκαν 

για το 2007 για όλους τους τομείς (δηλαδή τον οικιακό τομέα+ άλλους τομείς). 
Για το σύνολο των αποθεμάτων και των πωλήσεων 2007 - 2020, έγινε δεκτό ότι 
το μερίδιο του οικιακού τομέα παραμένει σταθερό, προκειμένου να 
υπολογιστούν τα δεδομένα για όλους τους τομείς. 

- Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη φάση χρήσης (αυτό το 

στάδιο αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 90% της συνολικής κατανάλωσης 
ηλεκτρικ~Ίς ενέργειας κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής για τις 
τέσσερις βασικές περιπτώσεις), 

- Εκπομπές C02 λόγω της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη 
φάση της χρήm1ς (ανάλογες με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) και 

- Εκπομπές υδράργυρου στον αέρα, λόγω της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά τη φάση της χρήσης και του τέλους της φάm1ς ζωής για HID-R, 
καθώς αυτό το είδος λαμπτιΊρα περιέχει υδράργυρο. 

Η εξέλιξη αυτών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων παρουσιάζεται στην 
Εικόνα 5-130 (2007 - 2020). Μπορεί να διαπιστωθεί ότι στο Business-as-Usual 
σενάριο, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικ~Ίς ενέργειας θα αυξηθεί, παρά την 
αργι1 αντικατάσταση των GLS-R λαμπτήρων με πιο αποδοτικούς λαμπτιΊρες 
(HL-MV-R-LW και HL-LV-R), λόγω της αυξανόμενη χρήσης του αριθμού των 
λαμπτήρων και φωτιστικών (στον οικιακό τομέα από 4,59 
λαμπτήρες/νοικοκυριό το 2007 σε 7,07 λαμπτήρες/νοικοκυριό το 2020). 

Έτσι, το 2020, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (κατά τη φάση της 
χρήσης) θα φθάσει στο επίπεδο των 51 TWh λόγω της χριΊσης των τεσσάρων 
αυτών τύπων λαμπτήρων ανεξάρτι1τα από τον τομέα, δηλαδή αύξηση περίπου 
59% σε σύγκριση με το 2007. Οι αυξήσεις των εκπομπών C02 (22,0 Mton το 
2020 σε σύγκριση με 13,8 Mton το 2007) και τις εκπομπές υδραργύρου (0,82 
Mton το 2020 σε σύγκριση με 0,51 Mton το 2007) είναι παρόμοιες. 
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Εικόνα 5 -131 BAU - Εξέλιξη των ετήσιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Για την «κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας», η Εικόνα 5-132 
παρουσιάζει τη συνεισφορά κάθε τεχνολογίας λαμπτήρα για την περίοδο 2007 
- 2020. Λόγω της μεγάλης ποσότητας στην αγορά εκείνη τη στιγμή, αναμένεται 
ότι η τεχνολογία HL-LV-R να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό σε κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας με 39%, ακολουθούμενη από HL-MV-R-LW με 28% και 
HL-LV-R-HW με 24%. 

BAU - Electricity consumption (%) 
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Εικόνα 5-133 BAU - Εξέλιξη της συνεισφοράς όλων των τύπων λαμπτήρα στην κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας του συνολικού αποθέματος λαμππjρων. 

5.19.15 Σενάριο ΒΑΤ με δέσμευση αποτελέσματος (ΒΑΤ lock-in effectfLLCC) 

Το σενάριο ΒΑΤ με δέσμευση είναι ένα σενάριο στο οποίο η βέλτιστη 

διαθέσιμη τεχνολογία για χρήση παλαιών φωτιστικών εισάγεται αργά στην 

αγορά. Σημειωτέον, ότι αυτό είναι και το σενάριο LLCC, τα άλλα σενάρια 
ΒΑΤ χωρίς δέσμευση αποτελέσματος σχετίζονται με το μεταβλητό κόστος του 

φωτιστικού σώματος ή το ΒΝΑΤ LED σε αβέβαιες προβλέψεις τιμών και των 
επιδόσεων. Το LLCC και ΒΑΤ συμπίπτει λόγω του υψηλού αντίκτυπου του 
κόστους της ηλεκτριΚΙΊς ενέργειας για τον κόστος του κύκλου ζωής (LCC). 
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Από το έτος 2009, η συνολικ1Ί κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (και, 
κατά συνέπεια οι συνολικές εκπομπές C02) μειώνεται μέχρι το 2018 και στη 
συνέχεια αυξάνεται ελαφρώς έως το 2020. 

Το 2020, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να 
είναι περίπου 28 TWh, δηλαδή κατά 44 % μειωμένη από ότι στο σενάριο BAU. 
Η μείωση είναι ίδια για τις εκπομπές C02 (12 Mton το 2020). 

Όσον αφορά τις εκπομπές υδραργύρου, το συνολικό ποσό που ακολουθεί 

γενικά την καμπύλη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, οι εκπομπές 

φτάνουν υψηλά μετά το 2016, όταν η τεχνολογία HID-R αναμένεται να έχει 
υψηλές πωλήσεις, δεδομένου ότι περιέχει υδράργυρο. Η μείωση των εκπομπών 

υδραργύρου επέρχεται με την μείωση των πωλήσεων HID-R. Το 2020, οι 

συνολικές εκπομπές υδραργύρου στην ατμόσφαιρα, λόγω της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας των λαμπτήρων κατά τη φάση της χρ11σης, καθώς και 

λόγω των εκπομπών που εμφανίζονται στο τέλος ζωής (End-of-Life (EoL)) της 
HID-R είναι περίπου 450 κιλά, πράγμα που σημαίνει μείωση κατά περίπου 
44% σε σύγκριση με το σενάριο BAU. 

Η εικόνα 5-134 δείχνει ότι μετά το 2020, η κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας οφείλεται μόνο σε HL-LV-R (45,8%), HL-MV-R-LW (40,0 %) και HID
R (14,2%) τεχνολογίες, καθώς οι άλλοι τύποι λαμπηΊρων έχουν αποσυρθεί 
σταδιακά. 
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Εικόνα 5 - 134 ΒΑΤ lock-in effect/ LLCC - Εξέλιξη των ετήσιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
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ΒΑΤ with lock in - Electricity consumption (%) 
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Εικόνα 5 -135 ΒΑΤ lock-ίn effect/ LLCC - Εξέλιξη της συνεισφοράς όλων των τύπων λαμnτι\ρα στην 
κατανάλωση ηλεκτρικι\ς ενέργειας του συνολικού αποθέματος λαμnτι\ρων. 

5.19.16 Σενάριο ΒΑΤ χωρίς δέσμευση αποτελέσματος 

Η ΒΑΤ χωρίς δέσμευση αποτελέσματος είναι σενάριο στο οποίο η 

βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία εισάγεται γρήγορα στην αγορά, ανεξάρτητα 
από την εκ των υστέρων ικανότητα εξοπλισμού ή όχι. Είναι σημαντικό να 

καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένα μη ρεαλιστικό σενάριο όσον αφορά το 

χρονοδιάγραμμα, καθώς είναι πολύ πιθανό ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί 

μια απαίτηση αλλαγής του φωτιστικού πριν από το 2020. Ωστόσο, σύμφωνα με 
το χρονικό πλαίσιο της μελέτης αυτής, η αλλαγή φωτιστικού εκτιμάται για το 

2016, προκειμένου να υπάρχει μια προκαταρκτη<ΙΊ ιδέα των πιθανών 

αποτελεσμάτων. 

Από το έτος 2009, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (και, 
κατά συνέπεια οι συνολικές εκπομπές C02) μειώνεται μέχρι το 2012 και ξανά 
το 2016 με την αλλαγή φωτιστικού. 

Το 2020, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να 
είναι περίπου 24,5 TWh, ήτοι 52% χαμηλότερη σε σχέση με το σενάριο BAU. Η 
μείωση είναι ίδια για τις εκπομπές C02 (10,5 Mton το 2020). 

Όσον αφορά τις εκπομπές υδραργύρου, το συνολικό ποσό αυξάνεται το 

2009 λόγω της μεγάλης αύξησης των πωλήσεων της HID-R τεχνολογίας 
(δεδομένου ότι οι εκπομπές υδραργύρου που λαμβάνουν χώρο στο τέλος του 

κύκλου ζωής αποδίδονται στο έτος πωλήσεων). Στη συνέχεια, οι εκπομπές 

μειώνονται μέχρι το 2012 και στη συνέχεια παραμένουν σχετικά: σταθερές. Το 
2020, οι συνολικές εκπομπές υδραργύρου στην ατμόσφαιρα, λόγω της 

κατανάλωσης ηλεκτρικιΊς ενέργειας των λαμπτήρων κατά τη φάση της χρήσης, 

καθώς και λόγω των εκπομπών που εμφανίζονται στο τέλος ζωής (EOL) των 
HID-R λαμπτήρων είναι περίπου 390 κιλά, πράγμα που σημαίνει μείωση κατά 
περίπου 52% σε σύγκριση με το σενάριο BAU. 

Η εικόνα 5-136 δείχνει ότι μετά το 2017, η κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας οφείλεται μόνο σε HL-LV-R (83%), και HIDi-R (17%), καθώς οι άλλοι 
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τύποι λαμπηΊρων σταδιακά αποσύρονται εντελώς. 
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Εικόνα 5 -136 ΒΑΤ - Εξέλιξη των ετιΊσιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

ΒΑΤ without lock ίη - Electricitγ consumption (%) 
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Εικόνα 5 -137 ΒΑΤ - Εξέλιξη της συνεισφοράς όλων των τύπων λαμπτήρα στην κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας του συνολικού αποθέματος λαμπτι1ρων. 

5.19.17 Σενάριο ΒΝΑΤ LED 

Το ΒΝΑΤ LED είναι ένα σενάριο στο οποίο οι LED λαμπτήρες εισάγονται 
ραγδαία στην αγορά, με την παραδοχή ενός διπλασιασμού στην 
αποτελεσματικότητα μέχρι το 2016. Σημειωτέον, ότι αυτό το σενάριο υποθέτει 

ότι ο εκ των υστέρων διαθέσιμος εξοπλισμός LEDi-R αυξάνεται γραμμικά σε 
αποτελεσματικότητα, μέχρι το διπλάσιο της σημερινής, το 2016. Προτείνεται 
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ότι η ΕυρωπαϊΚΙ1 Επιτροπή να εξετάσει την κατάσταση LEDi-R το 2013, 
προκειμένου να εξεταστεί ο καθορισμός προτύπων επίπεδου Α, προκειμένου 

να απαιτήσουν τη χρήση της LEDi-R στην αγορά. Αυτό το σενάριο είναι μια 
άσκηση που δείχνει το δυναμικό εξοικονόμησης της αντικατάστασης LEDi-R. 

Από το έτος 2009, η συνολική κατανάλωση ηλεκτριΚΙ1ς ενέργειας (και, 
κατά συνέπεια οι συνολικές εκπομπές C02) μειώνεται μέχρι το 2012 και στη 
συνέχεια αυξάνεται ελαφρώς έως το 2020. 

Το 2020, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να 
είναι περίπου 15,5 TWh, δηλαδή 70% μείωση σε σχέση με το σενάριο BAU. Η 
μείωση είναι ίδια για τις εκπομπές C02 (6,65 Mton το 2020). 

Όσον αφορά τις εκπομπές υδραργύρου, η συνολιΚΙ1 τιμή αυξάνεται το 

2009 λόγω της μεγάλης αύξησης των πωλήσεων HID-R (δεδομένου ότι οι 

εκπομπές υδραργύρου που συμβαίνουν στο τέλος του κύκλου ζω1Ίς 

αποδίδονται στο έτος των πωλήσεων). Στη συνέχεια, οι εκπομπές μειώνονται 

μέχρι το 2012 και στη συνέχεια παραμένουν σχετικά σταθερές. Το 2020, οι 
συνολικές εκπομπές υδραργύρου στην ατμόσφαιρα, λόγω της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας των λαμπτήρων κατά τη φάση της χρ11σης, καθώς και 
λόγω των εκπομπών που εμφανίζονται στο τέλος ζωής (EOL) των HID-R 
λαμπηΊρων είναι περίπου 250 κιλά, πράγμα που σημαίνει μείωση κατά 

περίπου 70% σε σύγκριση με το σενάριο BAU . 
Η εικόνα 5-138 δείχνει ότι μετά το 2012, η κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας οφείλεται μόνο στην LEDi-R (74%), και HID-R (26%), καθώς και οι 
άλλοι τύποι λαμπτήρων σταδιακά αποσύρονται. 
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Εικόνα 5 - 138 ΒΝΑΤ LED - Εξέλιξη των ετήσιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
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Εικόνα 5 -139 ΒΝΑΤ LED - Εξέλιξη της συνεισφοράς όλων των τύπων λαμπτήρα στην κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας του συνολικού αποθέματος λαμπτήρων. 

5.19.18 Σύγκριση των σεναρίων 

Με βάση την ανάλυση των τεσσάρων σεναρίων (BAU + 3 σενάρια 
«βελτίωσης»), οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το 2020, παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των διακυμάνσεων τόσο σε 

μονάδες και όσο και σε % σε σχέση με το σενάριο BAU, και φαίνεται στην 
Εικόνα 5-140. 

Electricity C02 
Mercury entissions co11sumption 

(Mton) ίπ emissions (ton) 
(TWh) ίπ 2020 

2020 ίπ 2020 

Value 51. 1 22.0 0.82 BAU 
Difference to BAU 0.0% 0.0% 0.0% 

Value 28.5 12.3 0.46 
ΒΑΤ with lock 

Difference to BAU (units) -23.6 -10.0 -0.36 ίη 

Difference to BAU (%) -44.3% -44.3% -44.3% 

Value 24.5 10.5 0.39 
BATwithout 

Difference to BAU (units) -26.7 -11.5 -0.43 lock ίη 
Difference to BAU (%) -52. 1% -52.1% -52.1% 

Value 15.5 6.7 0.25 
ΒΝΑΤ (LED) Difference to BAU (units) -35.6 -15.3 -0.57 

Differcnce to BAU (%) -69.7% -69.7% -69.7% 

Πίνακας 5 - 38 Περιβαλλοντικές επιπτώσε ις το 2020 για κάθε σενάριο. 

Κυριάκος Ευσταθίου - Εφαρμογή της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ για την Οικολογική Σχεδίαση των ΠκΕ 

Σελ . 217 



Ι<εφόλαιο 5 : Περιπτώσε ις ΓJ ροϊόντων 

.... 
: . " 
.. 1 
.... 1 1 1 1 1 
.. 1111111 . " 

• Electricityconsumption in 2020 • Mercuryemissions in 2020 

Εικόνα 5 - 140 Σύγκριση των σεναρίων για το 2020. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, εξετάζοντας μόνο τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, το 2020, μπορεί να προκληθεί σύγχυση. Για παράδειγμα, οι 

εκπομπές υδραργύρου το 2020 μειώνονται κατά το ίδιο ποσό με την 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, επειδή υπάρχουν λίγες πωλήσεις των HID
R λαμπτήρων, οι οποίες έχουν ενσωματωμένο υδράργυρο. Ως εκ τούτου, 

προκειμένου να επιτραπεί μια «δίκαιη» σύγκριση, οι συνολικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το 2010 (θεωρείται ότι είναι από την έναρξη 
ισχύος της νομοθεσίας) έως το 2020 θα πρέπει να αναλυθούν. 

Μια τέτοια σύγκριση παρουσιάζει πιο λογικά αποτελέσματα και η 

συνακόλουθη κατάταξη του «πιο φιλικού προς το περιβάλλον σεναρίου» είναι 

το αναμενόμενο : το ΒΝΑΤ LED σενάριο παρουσιάζει τις μεγαλύτερες μειώσεις 
σε επίπεδο περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Electricity C02 emissions Mercury enιissions 
consumption (TWh) (Mton) from (ton) from 2010 
from 2010 until 2020 2010 until 2020 until 2020 

Value 508.4 218.6 8.1 
BAU 

Difference to BAU 0% 0% 0% 

Va\ue 370.Ι 159.1 6.6 
ΒΑΤ with lock Difference to BAU (units) 

ίη 
-138.4 -59.5 -1.5 

Difference to BAU (%) -27.2% -27.2% -18.6% 

Value 293 .9 126.4 5.4 
ΒΑΤ 'vithout Difference to BAU (un its) 

\ock ίη 
-214.5 -92.2 -2.7 

Difference to BAU (%) -42.2% -42.2% -33.5% 

Value 186.8 80.3 4.3 

BNAT(LED) Difference to BAU (unίts) -321.6 -138. 3 -3.8 

Difference to BAU (%) -63. 3% -63.3% -46.8% 

πίνακας 5 - 39 Συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 2010 - 2020 για κάθε σενάριο. 

Κυριάκος Ευσταθίου - Εφαρμογι1 της Οδηγίας 2005/32/ΕΚ για την Οικολογοο1 Σχεδίαση των ΠκΕ 

Σελ. 218 



Κεφι1 λα ιυ 5 : Πcριπτr~)οεις Προϊόντων 

• Electricityconsumption from 2010 untll 2020 • Mercurγ emissions from 2010 until 2020 

Εικόνα 5 - 141 Σύγκριση των σεναρίων μεταξύ 2010 και 2020 
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Κεφάλαιο 6 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένες από τις 

βασικότερες οδηγίες και κανονισμοί, οι οποίοι είναι σε ισχύ συνέπεια ll κατ' 
ακολουθία με την οδηγία 2005/32/ΕΚ. 

6.1 Οδηγία 2009/125/ΕΚ 

Τον Οκτώβριο του 2009, η κοινοτικ~1 οδηγία 2005/32/ΕΚ για τα 

Προϊόντα που καταναλώνουν Ενέργεια (ΠκΕ) αντικαταστάθηκε από την 

οδηγία 2009/125/EC για Προϊόντα σχετιζόμενα με την ενέργεια (ErP). Οι δύο 
οδηγίες είναι ουσιαστικά πανομοιότυπες, με εξαίρεση το πεδίο εφαρμογής, με 

την ΠκΕ να καλύπτει μόνο τα προϊόντα που απαιτούν εισροές ενέργειας για 

να λειτουργήσουν, ενώ η ErP διευρύνθηκε για να συμπεριλάβει τα προϊόντα 
των οποίων η χρήση έχει επίπτωση στην ενεργειακ~1 κατανάλωση, όπως τα 

παράθυρα, η μόνωση, οι κεφαλές των ντους. 

Αυτές οι δύο οδηγίες για τον οικολογικό σχεδιασμό είναι οδηγίες 

πλαίσιο. Η κατάρτιση του ρυθμιστικού πλαισίου για τον οικολογικό 

σχεδιασμό, αλλά δεν προσδιορίζει τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για 

τα προϊόντα εντός του πεδίου εφαρμογής τους. 
Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού περιέχονται στα εκτελεστικά 

μέτρα. Κάθε κανονισμός προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής του και παρέχει 
τους ορισμούς για τα προϊόντα τα οποία καλύπτει. Εάν ένα προϊόν δεν 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ενός εκ των εκτελεστικών μέτρων, δεν υπάρχουν 

απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού ακόμη και αν πληροί τον ορισμό των ΠκΕ 

ή ErP. Εννέα μέτρα εφαρμογής έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα. 

6.1.1 Ο κανονισμός (ΕΚ) 1275/2008 θέτει σε εφαρμογή τις απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε 

κατάσταση αναμονής ή εκτός λειτουργίας. 

Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει κατάλογο των προϊόντων που 

καλύπτονται από τον κανονισμό: 
- 7 Ιανουαρίου 2010: κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής ll 

εκτός λειτουργίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 W (2 W με οθόνη 

πληροφοριών) 
_ 7 Ιανουαρίου 2013: μια λειτουργία διαχείρισης ενέργειας είναι 

απαραίτητη. Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής ή εκτός 
λειτουργίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,5 W (1 W με οθόνη πληροφοριών) 

6.1.2 Ο κανονισμός (ΕΚ) 107/2009 θέτει σε εφαρμογή τις απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού για τους απλούς αποκωδικοποιητές (SSTB) 

Το άρθρο 2 προβλέπει τους ορισμούς για τα καλυπτόμενα προϊόντα: 
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25 Φεβρουαρίου 2010: κατάσταση αναμονιΊς και αυτόματη 

απενεργοποίηση απαιτούνται. Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση 

αναμονιΊς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 W (2 W με λειτουργία οθόνης)? 
Ενεργή κατάσταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 W (8 W με 
αποκωδικοποίηση HD) 

- 25 Φεβρουαρίου 2012: η κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονιΊς 
δεν μπορεί να υπερβαίνει 0,5 W (1 W με λειτουργία οθόνης). Ενεργή 

κατάσταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 W (συν 1 W για την 

αποκωδικοποίηση HD, 1 W για δεύτερο δέκτη ή/και 6 W για σκληρή δίσκο) 

6.1.3 Ο κανονισμός (ΕΚ) 278/2009 θέτει σε εφαρμογή τις απαιτήσεις 

οικολογικού σχεδιασμού των εξωτερικών τροφοδοτικών ισχύος: 

Το άρθρο 1 περιλαμβάνει κατάλογο εξαιρούμενων προϊόντων 
Το άρθρο 2 προβλέπει τους ορισμούς για τα καλυπτόμενα προϊόντα: 
- 27 Απριλίου 2010 και 27 Απριλίου 2011: Τα πρότυπα (που εκφράζονται 

από τον τύπο) για μη-φορτίου κατανάλωσης ηλεκτρικ1Ίς ενέργειας και τη μέση 

ενεργό απόδοση που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι 

6.1.4 Ο κανονισμός (ΕΚ) 640/2009 θέτει σε εφαρμογή τις απαιτήσεις 

οικολογικού σχεδιασμού για τους ηλεκτρικούς κινητήρες 

(συμπεριλαμβανομένων εκείνων ενσωματωμένους σε άλλα προϊόντα) 

Το άρθρο 1 περιλαμβάνει κατάλογο εξαιρούμενων προϊόντων 

Το άρθρο 2 προβλέπει τους ορισμούς των προϊόντων που καλύπτονται, 
τα οποία περιλαμβάνουν κινητι1ρες ωφέλιμης ισχύος μεταξύ 0,75 kW και 375 
kW. 

- 16 Ιουνίου 2011: όλοι οι κινηη1ρες πρέπει να πληρούν ΙΕ2 επίπεδο 
απόδοσης 

- 1 Ιανουαρίου 2015: κινητήρες (7,5 έως 375 kW) πρέπει να πληρούν ΙΕ3 
επίπεδο απόδοσης (ΙΕ2 εφόσον είναι εξοπλισμένοι με μετάδοση μεταβλητής 
ταχύτητας). 

- 1 Ιανουαρίου 2017: όλοι οι κινητήρες πρέπει να πληρούν ΙΕ3 επίπεδο 
απόδοσης (ΙΕ2 εφόσον είναι εξοπλισμένο με μετάδοση μεταβληη1ς ταχύτητας) 

Το παράρτημα 1 περιέχει πίνακες για την ονομαστική ελάχιστη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας στο ΙΕ2 και ΙΕ3 επίπεδα 

6.1.5 Ο κανονισμός (ΕΚ) 641/2009 θέτει σε εφαρμογή τις απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού για τους στεγανούς κυκλοφορητές (in-line αντλίες 
που χρησιμοποιούνται για θέρμανση ή ψύξη των συστημάτων) 

Το άρθρο 1 περιλαμβάνει κατάλογο εξαιρούμενων προϊόντων. 

Το άρθρο 2 προβλέπει τους ορισμούς για τα καλυπτόμενα προϊόντα. 
- 1 Ιανουαρίου 2013: αυτόνομοι κυκλοφορητές πρέπει να έχουν δείκτη 

ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΙ) 0,27 ή λιγότερο. 
- 1 Ιανουαρίου 2017: κυκλοφορητές (αυτόνομοι ιΊ ενσωματωμένοι σε 
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προϊόντα), πρέπει να διαθέτουν ΕΕΙ 0,2311 λιγότερο. 
Το παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει τύπους για τον υπολογισμό ΕΕΙ. 

6.1.6 Ο κανονισμός (ΕΚ) 642/2009 θέτει σε εφαρμογή τις απαιτήσεις 

οικολογικού σχεδιασμού για τηλεοράσεις 

Το άρθρο 2 προβλέπει τους ορισμούς για τα καλυπτόμενα προϊόντα, τα 
οποία περιλαμβάνουν τηλεοράσεις και οθόνες τηλεόρασης. 

- 7 Ιανουαρίου 2010: κατάσταση αναμον1Ίς Il εκτός λειτουργίας 

απαιτείται όταν η τηλεόραση είναι στην πρίζα. Κατανάλωση ρεύματος δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 1 W (2 W με οθόνη πληροφοριών) 
- 20 Αυγούστου 2010: οη-κατανάλωσης ισχύος δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τύπο του παραρτήματος Ι, με φωτεινότητα αιχμι1ς τουλάχιστον 65 % της 
ευφυέστερης ρύθμισης. Αναγκαστικά μενού πρέπει να παράσχει «κατάσταση 

σπιτιού». Στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας πρέπει να τοποθετηθούν σε 

δημόσια ιστοσελίδα 
- 20 Αυγούστου του 2011: εκτός λειτουργίας κατανάλωση ενέργειας δεν 

μπορεί να υπερβαίνει 0,3 W (0,5 W με ορατό διακόπτη). Κατάσταση αναμονής 
δεν μπορεί να υπερβαίνει 0,5 W (1 W με λειτουργία οθόνης). Προεπιλογ11 
αυτόματη απενεργοποίηση απαιτείται 

- 1 Απριλίου 2012: μείωση σε κατάσταση λειτουργίας κατανάλωση ισχύος 
(δεν μπορεί να υπερβαίνει τύπο του παραρτήματος Ι) 

Το παράρτημα ΙΙ περιέχει τις οδηγίες και τις ανοχές για τη μέτρηση της 

κατανάλωσης ρεύματος. 

6.1.7 Ο κανονισμός (ΕΚ) 643/2009 θέτει σε εφαρμογή τις απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού για τα οικιακά ψυγεία και καταψύκτες 

Το άρθρο 1 περιλαμβάνει κατάλογο εξαιρούμενων προϊόντων 
Το άρθρο 2 προβλέπει τους ορισμούς και το παράρτημα Ι προμήθειες 

προδιαγραφών για τα προϊόντα που καλύπτονται 

- 1 Ιουλίου 2010: Δείκτης ενεργειακιΊς απόδοσης (ΕΕΙ) κάτω του 55 για 
συμπίεση ψύξη ( <150 για την απορρόφηση ή άλλες μορφές ψύξης). Οι πελάτες 
πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη μεγιστοποίηση της 

ενεργειακι1ς απόδοσης. 
- 1 Ιουλίου 2012: ΕΕΙ κάτω του 44 για συμπίεση ψύξη (<125 για την 

απορρόφηση ή άλλες ψύξη). 
- 1 Ιουλίου 2013: ρύθμιση γρήγορου παγώματος πρέπει να επανέλθει 

στην κανονική σε 72 ώρες. Διακόπτες ρύθμισης χειμώνα έλεγχο ως προς τη 
θερμοκρασία. Μικρές θιΊκες για αντικείμενα (<10 λίτρα) θα πρέπει να 

επανέλθει στο Ο W όταν είναι κενό 
- 1 Ιουλίου 2014: ΕΕΙ κάτω του 42 για συμπίεση ψύξη (<110 για την 

απορρόφηση ή άλλη μορφή ψύξης) 
Το παράρτημα IV περιέχει πίνακες κατάταξης και σύνθετες φόρμουλες 

για τον υπολογισμό του δείκτη ενεργειακής απόδοσης. 
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Κεφάλαιο 7 

Συμπεράσματα 

Η οδηγία 2005/32/ΕΚ δίνει τις αρχικές βάσεις για την περαιτέρω 
α νάλυση των προϊόντων σε επίπ εδο οικολογικιiς σχεδίασης. Από την ανάλυση 

των προπαρασκευαστικών μ ελετών φαίνεται το μ έγεθος της εξοικονόμησης 
ενέργεια ς που μπορε ί να γίνε ι και είναι ιδιαίτερα σημαντικό . Επίσης η μ είωση 
των ρύπων, ως αποτέλεσμα της χριiσης, καθώς και το τέλος κύκλου ζωής του 
προϊόντος ε ίναι σημαντικές. 

Για τους λέβητες κεντρι1<1iς θέρμανσης, το ρεαλιστικό (reali s tic) σενάριο 
της εξοικονόμησης αντίθετα μ ε το Bu iness-as-u ual σενάριο είναι 537-415 = 

122 Mt ισοδυνό. μου C02 το 2020. Το 2025 αυηi η μ είωση προβλέπεται να είναι 

180 Mt. Στο πιο φιλόδοξο σενάριο, μ ε τη συμμετοχιi πρόωρη αντικατάσταση 
(Amb + R), μπορε ί να είναι και πάνω από 250 Mt. Από ενεργειακής άποψης 

το ρεαλιστικό (reali s ti c) σενάριο εξοικονόμησης έναντι του Business-as-u ual 
δίνε ι εξοικονόμηση ενέργεια ς 211 5 ΡJ/ έτος το 2020. Το 2025 αυτή η 
εξοικονόμησης προβλέπεται να είναι 33120 PJ/ έτος . 

Για τους θερμαντιiρες νερού σ' ένα «ρεαλιστικό» σενάριο (Rcalis tic), η 
εξοικονόμηση εναντίον του Bu iness-as-usual είναι 245-174 = 71 Mt 
ισοδυνάμου C02 το 2020. Το 2025 αυηi η εξοικονόμηση προβλέπ εται να είναι 
105 Mt. Στο πιο φιλόδοξο σενάριο, μ ε τη συμμετοχή πρόωρης αντικατάστασης 
(Amb+ER) , μπορ ί να φτάσε ι 145 Mt. Η εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα 
ρεαλιστικό σενάριο (rca li ti c) έναντι Business-as-usual είναι 1267 PJ / έτος το 

2020. Το 2025 αυτιi η εξοικονόμηση προβλέπεται να είναι 1 83 ΡJ/έτος . 

Στη ν μελέτη για τους προσωπικούς υπολογιστές (επιτραπέζιους και 
φορητούς) και τις οθόνες υπολογιστών, συμπεραίνεται πως υπάρχουν πολλά 
αέρια του θερμοκηπίου που μπορούν να μειωθούν, περίπου 10 μ εγατόνοι 
(10χ109 kg) C02-eq, εάν όλα τα προϊόντα σε χρήση το 2005 άλλαζαν σ 
τεχνολογίες με το χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωιi ς. Η κατανάλωση συνολικής 
εν · ργε ια ς το 2005 συνολικό για τα προϊόντα ιiταν 606,2 PJ.H μελέτη συνιστά 
να εφαρμοστε ί το σενάριο 4. Πιθανιi Επιλογιi Β, δεδομένου ότι το σενάριο 
βασίζεται σε ελάχιστο κόστος κύκλου ζωής, δίνε ι ένα τεράστιο θετικ · 
α ντ ίκτυπο στην κατα νάλωση νέργε ια ς, και δ ν εμποδίζει την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας. Για το σενάριο αυτό στο διάστημα 2005 έως 2020, παρόλο που θα 
υπάρχε ι μία μεγάλη αύξηση της χριiσης των προϊόντων, η κατανάλωση 
συνολικής ενέργειας υπολογίζεται σε 621,4 PJ . 

Στον εξοπλισμό απεικόνισης το βασικό σενάριο δε ίχνε ι συνολικιi αύξηση 
της συνολικής ετήσια ς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργεια ς κατά 20 % μέχρι το 
έτος 2020. Κατά το σενάριο χ ιρότερης περίπτωσης, η συνολικιi κατα νάλωση 
ηλεκτρικής ενέργε ια ς που προκύπτε ι ε ίναι 12,0 ΤWh/έτος το 2005, σημαντικό 
υψηλό και θα αυξηθε ί περαιτέρω σε 14,1 ΤWh/έτος μ έχρι το 2020. Τ καλύτερο 
σενάριο έχε ι τη ν πρόθεση να δ ίξε ι τις δυνατότητες βελτίωσης. Μ την 
βελτίωση του εξοπλισμού η κατα νάλωση από 6,7 TW /11 συνολικό το 2005 ' χ ι 
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τη ν δυνατότητα να παραμ είνει χαμηλή παρά την αύξηση χριiσης των 

προϊόντων . φόσον γίνε ι πρά ξη η βελτίωση το 2020 η κατανάλωση ενέργεια ς 
θα είναι 6,2 TW /h. 

Στις τηλεοράσεις, κατά το έτος αναφοράς 2005 η ετήσια κατα νάλωση 

ενέργειας ι;τα ν 54 TWh. Ο αριθμός αυτός αυξάνει απότομα σ 9J TWh το 2010 
και 116 TWl1 το 2020. Σύμφωνο μ ε το σενάριο «Ελάχιστες απαιτι;σεις» , μ έχρι 

το 2020 η συνολική κατανάλωση ενέργειας του αποθέματος των τηλεοράσ ων 

στην ΕΕ-25 θα αυξηθεί σε 103 TWh ετησίως. Αυτό το ποσοστό είναι σημα ντικά 

μικρότερο σε σύγκριση μ ε το business as usual σενάριο J, με κατανάλωση σε 
l16TWl1 ετησίως μέχρι το 2020. 

Οι απώλε ιες αναμονιiς και εκτός λειτουργίας στο απόθεμα των -25 
ανέρχονται περίπου σε 51 TWL1 ετησίως για το 2005. Με επιπλ Όν εφαρμογή 

των δυνατοτι;των μείωσης ανά στάδιο μπορεί να επιτευχθ ί σε εκτός 

λειτουργίας -83%, σε παθητικιi κατάσταση αναμονιiς -81 % και σε κατάσταση 
αναμονιiς δικτύου -81 %. Αυτές οι μειώσεις έχουν υπολογιστε ί σε σχέση με τις 

τιμές του 2005. 
Για τους φορτιστές μπαταριών και τα εξωτερικά τροφοδοτικά ισχύος 

υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο σενάριο (2020) μέγιστου θεωρητικά δυναμικού 
βελτίωσης. Υποτίθεται ότι το μερίδιο αγοράς των προιοντων που 
χρησιμοποιούν ΒΔΤ θα είναι 30 % το 2010 και 70% από αυτά θα ξακολουθούν 

να χρησιμοποιούν LLCC επιλογ1i . Το 2015 η αναλογία αυτή θα είναι 50-50, 
ενώ το 2020 όλες οι πωλ1iσε ις και τα αποθέματα θεωρούνται ως βέλτιστη 

διαθέσιμη τεχνολογία (ΒΔΤ), καθώς οι επιλογές που προσδιορίζονται στην 

παρούσα μελέτη είναι τεχνικώς και οικονομικώς εφικτές. Η κατανάλωση 

συνολικιiς ενέργειας το 2005 ήταν 248 PJ και η κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας 19 TWh. Με χριiση των ΒΔΤ και LLC επιλογή των προϊόντων το 

2020 η κατανάλωση συνολιΚJiς και ηλεκτρικιiς ενέργειας θα είναι 334 PJ και 23 

TWl1 αντίστοιχα . 

Στον φωτισμό γραφείων η εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 

τεχνολογικών απαιτιiσεων το 2010, το 2020, κατ 'εκτίμηση η εξοικονόμηση 
ενέργειας θα είναι 26,5 TWI1 ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με 34,7 TWI1 για 
BAU το 2020 και οι συνολικές δαπάνες εξοικονόμησης του 10% για τις ΒΔΤ σε 
σύγκριση με το BAU. Ο αντίκτυπος στο δυναμικό θέρμανσης του πλανιiτη 
(GWP) είναι σχεδόν ανάλογος, όπου 34,7 TWh ηλεκτρικής ενέργειας που 
χρησιμοποιούν (Business as Usual σενάριο) ισοδυναμεί με 15,6 εκατ. τόνους 

ισοδυνάμου C02 (GWP) . Το 2020, το σενάριο Βέλτιστων Διαθέσιμων 
Τεχνολογιών (ΒΔΤ) σε σύγκριση με το BAU 2020 θα επιφέρει μία εξοικονόμηση 
ενέργειας 31 % (31 % λιγότερη κατανάλωση ενέργειας). 

Επίσης στον φωτισμό δρόμων, η κατανάλωση ενέργειας εκτιμάται για το 

2005 σε αυτή τη μελέτη ότι είναι 35 TW\1 για την ΕΕ-25 . Στο σενάριο BaU, η 
ετήσια χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί από 35 TWh το 2005 σ 
39-40 TWh το 2020 που αποτελεί αύξηση κατά 13%. Στο ΒΑΤ σενάριο, η ετιiσια 
χριiση της ηλεκτρικής ενέργε ιας θα μειωθεί από 35 TWh το 2005 σε 31 TWI1 το 

2020 η οποία είναι μια μείωση κατά 21 %. 
Για οικιακό εξαερισμό, η εξοικονόμηση συνδέεται με τη δέσμη των 

απαιτιiσεων (MEPS@PL + σ~iμανση) και είναι περίπου 1,7 TWh μέχρι το έτος 
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2020 κατά το πεδίο εφαρμογής (περίπου 0,7 ·εκατ . τόνοι C02). Στο σύνολο το 
σενάριο δίνει εξοικονόμηση περίπου 2 TWh και μείωση 0,8 εκατ. τόνοι C02. 

Για τους ανεμιστήρες ενώ το 2005 η κατανάλωση ενέργειας ήταν 2,9 TWh, 
σε ένα BaU σενάριο το 2020 αυτή κατανάλωση θα ανέλθει στις 3,5 TWh. Με 
την εισαγωγή ελαχίστων πρότυπων απόδοσης το 2020 η κατανάλωση 

ενέργειας μπορεί να φτάσει 1,99 TWl1. Και με την ταυτόχρονη χρήση των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών τις 1,01 TWh. 

Η συνολική ενέργεια χρ1)σης των κυκλοφορητών στην ΕΕ-25 είναι 53,2 
TWh ετησίως. Η εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως των 13.0TWh ετησίως θα 
μπορούσε να επιτευχτεί μέχρι το 2020, εάν η ελάχιστη ενεργειακή απόδοση των 
αυτόνομων κυκλοφορητών που θα πωληθούν είναι της κατηγορίας Α+. Η 

εξοικονόμηση ενέργειας των 1.8TWh ετησίως μπορεί να επιτευχθεί μέχρι το 
2020, καθιστώντας την κατηγορία Β το ελάχιστο πρότυπο του κυκλοφορητή 
που επιτρέπεται να πωληθεί. 

Στους ανεμιστήρες για εξαερισμό σε μη οικιακούς χώρους οι συνολικές 
εξοικονομήσεις που σχετίζονται με την εισαγωγ1) των ελάχιστων ενεργειακών 

προτύπων απόδοσης υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθούν μεταξύ 29,6 TWh και 
44,4 TWh για δύο διαφορετικά σενάρια. 

Τα αποτελέσματα στους κινητήρες δείχνουν ότι η εφαρμογή των 

ελάχιστων επιπέδων απόδοσης θα οδηγ1)σει σε εξοικονόμηση της τάξης των 12 
TWl1 ηλεκτρικής ενέργειας για το σενάριο Ι, 15 TWh στην περίπτωση του 
σεναρίου Π και των 18 TWh για το σενάριο ΠΙ, κατά το έτος 2020. Αυτό θα 
αποτελούσε συνολική εξοικονόμηση 72 TWh για το σενάριο Ι, 82 TWh για το 
σενάριο Π και 92 TWh για το σενάριο ΠΙ (2011-2020). Η επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής των πιθανών MEPS άνω των 200 kW και μέχρι 370 kW, θα 
οδηγήσει σε πρόσθετη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας από 190 GWh για 
το σενάριο Ι και 306 GWh για το σενάριο Π i) ΠΙ, το 2020. 

Η συνολικ1) ενέργεια που χρησιμοποιείται για τις αντλίες εκτιμάται σε 

137 TWh ετησίως (ηλεκτρικά), των οποίων οι τρεις τύποι αναρρόφησης 
αντιπροσωπεύουν το 73 % της κατανάλωσης ενέργειας. Ένας λογικός 
μεσοπρόθεσμος στόχος θεωρείται η αφαίρεση του 40% των χειρότερων αντλιών 
από την αγορά που θα απέδιδε εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 3.6 TWh 
ετησίως μέχρι το 2020. 

Κατά το 2006, η ετήσια κατανάλωση ηλεκτροο)ς ενέργειας στα εμπορικά 
ψυγεία και τους καταψύκτες είναι 67 ΤWh/έτος. Αυξάνει έως 74 TWh το 2010, 
83 TWh το 2015 και 93 TWh το 2020. Με τη χρήση πόρτας, με χρήση των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών είναι 43,9% χαμηλότερη. Αυτό 
μεταφράζεται σε εξοικονόμηση 40,9 TWh/ έτος και μείωση εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου 19,4 εκατομμύρια ισοδυνάμων τόνων C02. 

Για τα ψυγεία, η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται για το 
φιλόδοξο σενάριο, με περίπου 4.770 GWh το 2019 και περίπου 13.900 GWh 
δέκα χρόνια αργότερα (χώρες ΕΕ-25) . Με το ρεαλιστικό σενάριο περίπου 3.900 
και 12.300 GWh, εξοικονομούνται στο ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ για το ν Α 
(Very Ambitious) στατικό η εξοικονόμηση είναι περίπου 2.700 GWh το 2019 
και 9.100 GWh το 2030. 

Μικρότερες μειώσεις αναμένονται για τους καταψύκτες λόγω των 
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χαμηλότερων ποσοστών ιδιοκτησίας τους. Από 2.200 GWh και 5300 GWl1 του 
Φιλόδοξου σεναρίου σε 1.200 GWl1 και 3.200 GW11 του V Α στατικού Σεναρίου, 
ξανά το 2019 και 2030. 

Μείωση της τάξης του 2,6% (111,140 GWh) για πλυντι1ρια ρούχων και 
περίπου 3,7% (ή 1,283 GWh) γ~α πλυντήρια πιάτων το 2019, μπορεί να 

επιτευχθεί εφόσον εφαρμοστούν οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες παντού. 
Έτσι η εξοικονόμηση θα φθάσει κατ 'ανώτατο όριο την τάξη του 6% και 8% (11 
2,810 GWl1 και 3,759 GWl1) αντίστοιχα το 2030. 

Στους καυστήρες στερεών καυσίμων το σύνολο της κατανάλωσης 

Ενέργειας (GER) για το έτος αναφοράς 2009 είναι 2283 PJ. Οι συνολικές 
εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων για το έτος αναφοράς 2009 είναι 474 ktoe, 
ενώ τα αέρια θερμοκηπίου (GHG) φθάνουν τους 78 εκατ. τόνους ισοδυνάμου 
C02. Βελτίωση αναμένεται με χρήση εξελιγμένων τεχνολογιών λόγω του 

υψηλού δυναμικό μείωσης στην κατανάλωσης ενέργειας σε αυτές. 
Για τα στεγνωτήρια ρούχων στο πλαίσιο του BaU σεναρίου, οι ετι1σιες 

αυξήσεις της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι 15% έως το 2010, 25% 
έως το 2015 μέχρι και 36% το 2020 σε σύγκριση με το 2005. Το ΒΑΤ - φιλόδοξο 
σενάριο θα σήμαινε εξοικονόμηση 2 TWh το 2015 και 5 TWh το 2020. 

Οι ηλεκτρικές σκούπες έχουν ένα δυναμικό εξοικονόμησης συνολικι1ς 

ενέργειας της τάξης των 1.230 PJ και 2.032 PJ με βάση τα δύο σενάρια, ι1 342 
TWl1 και 565 TWl1 αντίστοιχα. 

Για τους αποκωδικοποιητές τα διάφορα σενάρια επιτρέπουν την 

ποσοτικοποίηση των επιδράσεων της αύξησης της ενεργειακι1ς απόδοσης. Το 
σενάριο BAU δείχνει ότι οι αποκωδικοποιητές θα έχουν μια ετήσια 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 11,6 TWh το 2020 σε σύγκριση με 4,4 TWl1 
στην περίπτωση ενός περισσότερο αισιόδοξου σεναρίου, με βάση τις 

δυνατότητες βελτίωσης. 
Στον οικιακό μη κατευθυντικό φωτισμό, το ΒΑΤ σενάριο επιτρέπει τη 

μεγαλύτερη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κατανάλωση 
ηλεκτρικι1ς ενέργειας (το 2020 47,5 TWh), καθώς το σενάριο «Option 3 Slow» 
είναι το λιγότερο αποτελεσματικό. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 

2007 ήταν 112,5 TWh. Ο κανονισμός 244/2009 που υιοθετήθηκε είναι 
ισοδύναμος με το σενάριο «Option 2 Clear Fast Β», με εκτιμώμενη 

εξοικονόμηση ενέργειας 39 TWh ή -29% σχέση με το BAU το 2020, η 
κατανάλωση ηλεκτρικ11ς ενέργειας εκτιμάται στις 96 TWh. 

Τέλος, στον κατευθυντικό φωτισμό, συνολικά η κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας το 2007 ήταν 32,2 TWh. Η εκτιμώμενη κατανάλωση ηλεκτρικι1ς 
ενέργειας για το BAU σενάριο είναι περίπου 51,1 TWh το 2020 και θα 
μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω σε περίπου 28,5 TWh στο σενάριο ΒΑΤ με 
lock-in εφέ και 24,5 TWh χωρίς lock-in εφέ. Το ΒΝΑΤ LED σενάριο 
παρουσιάζει τις μεγαλύτερες μειώσεις σε επίπεδο περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Η εισαγωγή των LED λαμπτήρων μειώνει κατακόρυφα την 
κατανάλωση ενέργειας. Έτσι, το 2020, η συνολικι1 κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας αναμένεται να είναι περίπου 15,5 TWh, δηλαδή το 70% χαμηλότερη 

σε σχέση με το BAU. 
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