ระเบยบ EuP

ก.าวใหม4และก.าวแรกของการใช.นโยบายสBนค.าครบวงจร (Integrated Products Policy:
IPP) ทKเL ปOนรPปธรรม ระเบKยบ EuP มKวRตถUประสงคVเพXLอวางกรอบในการกYาหนดความต.อง
การด.านการออกแบบเชBงนBเวศเศรษฐกBจสYาหรRบผลBตภRณฑVทLใK ช.พลRงงาน (Energy-using
Product: EuP) ให.เปOนในทBศทางเดKยวกRนทRวL สหภาพยUโรป เพXLอให. EuP ทKเL ปOนผลBตภRณฑV
รRกษVสงBL แวดล.อม (Ecoproducts) สามารถวางตลาดได.อย4างเสรKทLวR สหภาพยUโรป และเพXอL
ก4อให.เกBดการพRฒนาอย4างยRLงยXน โดย การเพBLมประสBทธBภาพในการใช.พลRงงานและการ
ปdองกRนปeญหาสBLงแวดล.อม และเพBLมความมRLนคงในแหล4งพลRงงานไปพร.อมกRน

โดย
ดร. นUจรBนทรV รามRญกUล

ก

ารผลต
การจดจาหนาย
การใชงาน
ตลอดไปจนถงการจดการซากผลตภณฑท!"หมด
อาย$ของผลตภณฑท!"ใชพลงงาน (Energy-using
ศP นยV เ ทคโนโลยK โ ลหะและ
products: EuP) กอผลกระทบตอส"งแวดลอม หลายประการ กวา
วRสดUแห4งชาตB
80% ของผลกระทบเหลาน!CสามารถประเมนและปDองกนไดดวย
การออกแบบเชงนเวศเศรษฐกจ (Ecodesign) ซ"งเปHนการรวม
เอาประเดIนดานส"งแวดลอม ตลอดว ฏจ ก รช !ว ต ของผลตภณฑ
เขามาพจารณาตCงแตเร"มตนออกแบบและพฒนาผลตภณฑ ซ"ง
เปHนชวงท!"ม!ความยMดหย$นสNงส$ด ม!หนทางในการลดผลกระทบตอส"ง
แวดลอม สมรรถนะของสนคา และลดตนท$นมากท!"ส$ด วธ!น!Cย งชวย
ปDองกนปPญหาการถายเท มลพษ จากชวงหน"งไปยงอ!กชวงหน"ง
ของวฏจกรช!ว ตของสนคา ท! "ม กเกดขC น จากความพยายามแก
ปPญหาแบบท!ล" ะจ$ดหรMอ "ปะผ$" ในระหวางการผลต

"ระเบ!ยบ EuP" เปHนระเบ!ยบสหภาพย$โรปท!"เพ"ง ประกาศใชอยางเปHน
ทางการเมM"อวนท!" 6 กรกฎาคม 2548 และม!ผลบงคบใชแลวตCงแตวน
ท!" 26 กรกฎาคม 2548 ระเบ!ยบน!Cม!ว ตถ$ป ระสงคเพM" อ วางกรอบใน
การออกข อก าหนดการออกแบบเช งน เวศเศรษฐก จส าหร บ
ผลตภณฑท!"ใชพลงงาน ใหเปHนในทศทางเด!ยวกนท"วสหภาพย$โรป
เพM " อ ใหม" น ใจไดว า EuP ท!" เปH น ผล ตภ ณฑร กษส" ง แวดล อม
(Ecoproducts) จะสามารถวางตลาดไดอยางเสร!ท " วสหภาพย$ โ รป
และเพM"อกอใหเกดการพฒนาอยางย"งยMนโดยการเพ"มประสทธภาพ
ในการใชพลงงานและการปDองกนปPญหาส"งแวดลอม และเพ"มความ
ม"นคงในแหลงพลงงานไปพรอมกน
ระเบ! ย บ EuP ถM อ เปH นกาวใหมและเปH นตวอยางแรกของใช
นโยบายสนคาครบวงจร (Integrated Products Policy: IPP) ของ
สหภาพย$โรปท!"เปHนรNปธรรม ระเบ!ยบน!Cนาแนวคดและกลไกการวาง
นโยบายในรNปแบบใหม เพM"อเพ"มประสทธผลและกอใหเกด Synergy
ในกฎระเบ! ย บดานส" ง แวดลอมอM " นท! " เก! " ย วของกน เชน ระเบ! ย บ
WEEE, RoHS ระเบ! ย บท! " เก! " ย วข องก บประส ทธ ภาพการใช
พลงงานของเครM"องใช เชน ระเบ!ยบการตดปDา ยพลงงาน (Energy
Labeling Directive) และใชมาตรการ/กลไกระดบสหภาพท!"ไดเคย
ม! ก ารวางรากฐานไว ในอด! ต เปH น เครM " อ งมM อ เช น ระเบ! ย บการ
ประเมนการเปHนไปตามขอกาหนดและกฎการตดเครM"องหมาย CE,
การขCนทะเบ!ยนในระบบบรหารส"งแวดลอม (EMAS), ระบบฉลาก
ส"งแวดลอม (Eco-label), และการกาหนดมาตรฐานท!"เปHนท!"ยอมรบ
รวมกน (Harmonized Standards) เปHนตน

การเปล! " ย นแปลงบร บทด านส" ง แวดล อมและปP ญ หาว กฤต
พลงงาน ทาใหผNบรโภคเกดความตระหนกและหนมาบรโภคสนคา
รกษส" ง แวดลอมมากขC น เรM " อ ยๆ หลายประเทศไดออกนโยบาย
กาหนดสมรรถนะทางส"งแวดลอมและประสทธภาพการใชพลงงาน
ของสนคา อยางไรกIด ! เนM " อ งจากสมรรถนะทางส" ง แวดลอมและ
พลงงานของสนคาม!ประเดIนท!"หลากหลาย ในขณะท!" การปรบปร$ง
ผลตภณฑตC ง แตขC น ตอนการออกแบบสงผลถงการปรบปร$ งทC ง
กระบวนการผลตซ" งจาเปH นตองใชเวลาและเงนท$ น ในการพฒนา
หากแตละประเทศม! นโยบาย และ/หรMอระเบ!ยบขอบงคบท!"ม$ งเนน
ในประเดI นท!"แ ตกตางกน จะสงผลทาใหตองออกแบบและพฒนา
สนคาเพM " อจ$ ดม$ งหมายท! " แ ตกตางกน กอใหเกดอ$ ป สรรคทาใหไม
ระเบยบ EuP สงผลกระทบตอผลตภณฑใด?
สามารถพฒนาไดอยางประสทธภาพ และกอใหเกดปP ญหาความ
ระเบ!ยบ EuP ไมม!ขอบงคบท!"มผ! ลโดยตรงตอผลตภณฑ
แตกแยกในตลาด จงม!ความจาเปHนท!"จะตองม!การวางกรอบเพM"อให
ใดผลตภณฑหน"ง แตใหอานาจคณะกรรมาธการสหภาพย$โรป เปHน
การออกแบบเชงนเวศเศรษฐกจเปHนไปในทศทางเด!ยวกน
ระเบ! ย บว าด วย กรอบข อก าหนดการออกแบบเช งน เวศ ผNดาเนนการภายใตเงMอ" นไขและเกณฑท!"กาหนดให เพM"อใหตอบสนอง
เศรษฐกจสาหรบผลตภณฑท! " ใชพลงงาน 1 หรM อท! "รN จกกนในนาม ตอสถานการณไดอยางถNกตอง ทนตอเหต$กรณ และ เพMอ" ใหม"นใจ
วาสหภาพย$โรปจะสามารถแกปPญหาส"งแวดลอม และ พลงงานได
1 OJ L 191, 22.7.2005, Directive 2005/32/EC of the European
อยางม!ประสทธภาพ และย"งยMน
Parliament and of the Council of 6 July 2005 establishing a
เมM "อระเบ!ยบ EuP ม! ผลบงคบใช คณะกรรมาธการฯ ม! หนาท! "
framework for the setting of ecodesign requirements for energyตองศกษา/วเคราะห
ประเดIนทางเทคนคท! " เก! "ยวของโดยละเอ! ยด
using products and amending Council Directives 92/42/EEC and
และประช$มปรกษาหารMอรวมกบ ประเทศสมาชก ผNเช!"ยวชาญ และผN
Directives 96/57/EC and 2000/55/EC of the European Parliament
and of the Council

ม!สวนไดสวนเส!ย เพM"อกาหนดมาตรการดาเนนการ (Implementing คณะกรรมาธ การฯ จะก าหนดขC น โดยจะประกอบไปด วย 1)
measures) ซ"ง เปร! ย บเสมM อ นกฎหมายลN ก ของระเบ! ย บ EuP และ ชนดของ EuP ท!"จะตองถN ก ควบค$ ม 2) รายละเอ!ย ดความตองการ
กาหนดแผนการด าเน นการ (Working
ด า น ก า ร อ อ ก แ บ บ เช งน เ ว ศ
ผลตภณฑทE
ต
3
อ
งออกมาตรการด
าเนนการ
plan) โดยในมาตรการดาเนนการจะม!การ
เศรษฐก จ และ ข อก าหนดด าน
กาหนดกล$ ม EuP และประเดIนทางส"งแวด 1 เครองท คว มรอนและเครองตมน รอน เทคนคอM"น ๆ 3) มาตรฐานและวธ!
ลอม (Environmental aspects) ท!" ส หภาพ 2 ระบบมอเตอรไฟฟ
ท!" จ ะใชวด 4) รายละเอ! ย ดวธ! ก าร
ย$โรปใหความสาคญและจะทาการควบค$ม
ประเมนการเปHนไปตามขอกาหนด
3
ระบบแสงสว
ง
เชน การใชพลงงานหรMอนCา การกอของเส!ย
5) ขอบงคบดานการใหขอมNลและ
การยM ด อาย$ ก ารใชงาน เพM " อ ใหม! ก ารปรบ 4 เครองใชภ ยในบ น
การเกIบขอมNลเพM"อการตรวจสอบใน
ปร$ง ผลตภณฑเหลาน! C อยางรวดเรI ว และม! 5 อ&ปกรณเครองใชส น*กง น
อนาคต 6) กาหนดการต างๆ ท! "
ประสทธภาพ ซ" ง มาตรการดาเนนการท! " 6 ส,นค อ,เล-กทรอน,กส
เก!"ยวของ เชน วนท!"ม!ผลบงคบใช
จะออกโดยคณะกรรมาธการฯ จะสงผล 7 ระบบปร*บอ ก ศ (HVAC)
และชวงระยะเวลาปรบตว เปHนตน
บงคบตอผลตภณฑและผN ผลต EuP ท!"น า
ความต3องการด3านการออกแบบเชงนเวศ
สนคาท!"กาหนดเขาสNตลาดสหภาพย$โรป
EuP ท!"คณะกรรมาธการฯ ตองควบค$ม (ผานมาตรการดาเนน เศรษฐกจ (Ecodesign requirement):
การ) ตองม!ล กษณะเฉพาะ 3 ประการคMอ 1) ม! ปรมาณการใชใน
ความตองการดานการออกแบบเชงนเวศเศรษฐกจ ในความ
สหภาพย$ โ รปสN ง (ม! ย อดขายเก น 200,000 หนวยต อปr ) 2) เมM " อ หมายของระเบ!ยบ EuP หมายถง ความตองการเก!"ยวกบ EuP หรMอ
พจารณาควบคNกบปรมาณการใชแลว EuP นCนสงผลกระทบตอส"ง การออกแบบ EuP ท!"มงหวงเพM
$
อ" ปรบปร$ง สมรรถนะทางส"งแวดลอม
แวดลอมของสหภาพฯ อยางม!นยสาคญ2 และ 3) ม!ศกยภาพในการ หรMอความตองการในเรM"องการให ขอมNล ดานล กษณะทางส" ง แวด
พฒนาค$ณภาพส"งแวดลอมโดยไมกอภาระคาใชจายสNงมากนก โดย ลอมของ EuP โดยระเบ!ยบ EuP แบงความตองการดานการออก
ในเบMCองตน (ในระหวางการดาเนนการเพM"อออกมาตรการควบค$ม แบบเชงนเวศเศรษฐกจ เปHน 2 ดานใหญคMอ ความตองการท" วไป
ตามขC น ตอนท! " ร ะเบ! ย บ EuP กาหนด) ระเบ! ย บ EuP กาหนดให และความตองการเฉพาะ โดย
คณะกรรมธการฯ ออกมาตรการดาเนนการ เพM "อลดความสNญเส!ย
ความตองการท" ว ไป: ม$ งหวงเพM " อ ใหเกดการ
พลงงานในชวง Stand-by ในบางกล$มผลตภณฑ และดาเนนการกบ
ปรบปร$ง EuP โดยม$งเนนลกษณะทางส"งแวดลอมท!"
สนคาท!"ม!ความจาเปHนเรงดวนและม!ศ กยภาพในการลดการปลอย
ม!น ยสาคญ โดยไมม! ก ารกาหนดข! ดจากด ความ
แกsสเรMอนกระจกอยางค$มคา ไดแก:
ตองการท"วไปแบงเปHน 3 สวนคMอ สวนท!" 1: พารา
1 เครM"องทาความรอนและเครMอ" งตมนCารอน (Heating and
มเตอรส าหร บการออกแบบเช งน เวศเศรษฐก จ
water heating equipment),
สาหรบ EuPs, สวนท!" 2: ความตองการดานการให
2 ระบบมอเตอรไฟฟDา (Electric motor systems),
ขอมN ลซ" ง รวมการใหขอมN ล จากผN ออกแบบ ขอมN ล
3 ระบบใหแสงสวาง (Lighting in both the domestic and
สาหรบผNบรโภค และขอมNลสาหรบสถานบาบดซาก
tertiary sectors),
ตามระบ! ย บ WEEE และ สวนท! " 3: ความตองการ
4 เครM"องใชภายในบาน (Domestic appliances),
สาหรบผNผลต
5 อ$ปกรณเครM"องใชสานกงาน (Office equipment in both
ผN ผล ต EuP ภายใต มาตรการด าเน นการ ม!
the domestic and tertiary sectors),
หนาท! " ป ระเมน EuP ตลอดวฏจกรช!ว ตของสนคา
6 สนคาอเลIกทรอนกส (Consumer electronics),
และโดยเฉพาะอยางย" ง ในประเดI นท!"ก าหนด โดย
7 ระบบ HVAC ((heating ventilating air conditioning)
ในการประเมนน!C ผNผลตจะตองสรางโครงลกษณทาง
systems)
นเวศของสนคา (EuP Ecological Profile) ท!"ไดจาก
มาตรการดาเนนการ (Implementing Measures) ลกษณะเฉพาะทางส"งแวดลอมของผลตภณฑ และ
มาตรการด าเน นการ หมายถง มาตรการภายใต ระเบ!ยบ EuP ท!" อนพ$ท/เอาทพ$ท ตลอดวฏจกรช!ว ต โดยระบ@ในรAป
กาหนดความตองการดานการออกแบบเชงนเวศเศรษฐกจ สาหรบ ของปร มาณทางกายภาพทE ส ามารถว ดได3
EuP ท!"ตองการควบค$มหรMอลกษณะทางส"งแวดลอมท!"เก!"ยวของกน (Physical quantities that can be measures) และ
มาตรการดาเนนการ เปH นเสมM อนกฎหมายลNก ของระเบ! ย บ EuP ท!" จากผลการประเมนน! C ผN ผลตจะตองประเมนทาง
เลM อ กในการปรบเปล! " ย นการออกแบบผล ตภณฑ
2 แต4ละพXนg ทKLจะมKประเดhนปeญหาทางสBLงแวดล.อมทKแL ตกต4างกRน ขiนg กRบ
รวมทCงเปร!ยบเท!ยบสมรรถนะทางส" งแวดลอมของ
สภาพภPมBศาสตรV สRงคมและวRฒนธรรม เศรษฐกBจ และความก.าวหน.า
ผล ตภ ณฑท! " ได เท! ย บก บ Benchmark โดยคณะ
ทางเทคโนโลยK ปeญหาสBงL แวดล.อมทKสL หภาพยUโรปให.ความสYาคRญสPง
กรรมาธการฯ จะเปH นผN กาหนดระดบ Benchmark
สUด ระบUอยPใ4 น Community strategic priorities (the sixth Community สาหรบแตละผลตภณฑ
Environment Action Programme) (Decision No 1600/2002/EC)

Ecodesign Parameters ทCระเบCยบ EuP ใหคว มส ค*ญ
นIาหนกและปรมาตรของผลตภณฑ
การใช3วสด@ทEมาจากการทากจกรรมรไซเคล
การใช3พลงงาน นIา และทรพยากรอQEนๆ ตลอดวฏจกรชวต
การใช3สารทEเปKนอนตรายตอส@ขภาพและ/หรQอสEงแวดล3อม ตาม
ระเบยบวตถ@อนตราย และระเบยบ RoHS เปHนตน
ปรมาณและลกษณะของสEงสIนเปลQองทEตอ3 งใช3
ความงายในการใช3ซIา และรไซเคล
การใช3ชนI สวนใช3ซาในตวผลตภณฑ
I
การหลกเลEยงการใช3เทคโนโลยทEสงผลร3ายตอการใช3ซIาและการ
รไซเคล
การยQดอาย@การใช3งาน
ปรมาณของเสยและของเสยอนตรายทEกอ
การปลอยมลพษสAอากาศ
การปลอยมลพษสAนIา
การปลอยมลพษสAดน

วธการประเมนการเปKนไปตามข3อกาหนด
(Conformity Assessment)
ผN ผลต EuP ภายใตมาตรการดาเนนการท! " ป ระสงค จะน า
สนคาเขาวางตลาดสหภาพย$โรป จะตองทาการประเมนสนคาตาม
ขCนตอนตามท! "ร ะบ$ใ น Decision 93/465/EEC3 (การประเมนการ
เปHน ไปตามขอกาหนดและกฎสาหรบการตดเครM " อ งหมาย CE)
โดยใชโมดNลท!"ระบ$ในมาตรการดาเนนการ ผNผลตสามารถเลMอกได
ระหวางการใช การควบค$ ม การออกแบบภายใน หรM อ การใช
ระบบบรหารจดการ และหาก EuP ออกแบบโดยองคกรท! "ข C น
ท ะ เบ ! ย น ใ น ร ะ บ บ Eco-management and audit scheme
(EMAS)4 ของสหภาพย$โ รปท!"ร วมกจกรรมการออกแบบในขอบ
เขตของการขCนทะเบ!ยน หรMอหาก EuP ถNกออกแบบโดยองคกรท!"
ม!ระบบบรหารจดการท!"รวมถงกจกรรมการออกแบบผลตภณฑ
และดาเนนการตาม Harmonized standards กIจะถM อวาผานขอ
กาหนดดานระบบบรหารจดการ
ผNผลตตองเกIบเอกสารท!"เก!"ยวของกบการประเมนการเปHนไป
ตามขอกาหนด ท!"ไดดาเนนการ รวมทCงเอกสารสาแดงการเปHน
ไปตามขอกาหนดท!"ไดรบ เพM"อการตรวจสอบ เปHนระยะเวลา 10 ปr
หลงจากผลต EuP เครM"องส$ดทาย และหากม!การเร!ยกขอดNเอกสาร
ผNผลตจะตองนาเอกสารเหลาน!มC าแสดงภายใน 10 วน

ความตองการเฉพาะ: ม$งหวงใหเกดการปรบปร$งลกษณะทางส"ง
แวดลอมของ EuP ในประเดIนใดประเดIนหน"งโดยเฉพาะ ซ"งอาจอยN
ในรNปการลดการใชทรพยากรบางอยาง เชนการจากดการใช
ทรพยากรในชวงตางๆ ในวฏจกรช!วต
การถQอวาเปKนไปตามข3อกาหนด
คณะกรรมาธการฯ สามารถเลMอกกาหนดความตองการดานใด
ดานหน" ง ทCงสองกIได ในกรณ!ท!ก" าหนดความตองการท"วไป คณะ (Presumption of Conformity)
กรรมาธการฯ ตองกาหนดชวงของวฏจกรช!วตและประเดIนทางส" ง ระเบ!ยบ EuP จะถMอวาสนคาตอไปน!เC ปHนไปตามขอกาหนด:
แวดลอมท!"ตองการควบค$ม พรอมแนบตวอยางพารามเตอรท!" เลMอก
1. EuP ท!"ตดเครM"องหมาย CE
เพMอ" เปHนแนวทางในการประเมนการพฒนาลกษณะทางส"งแวดลอม
2. EuP ท!ใ" ชมาตรฐานท!"ยอมรบรวมกน (Harmonized standards)
ท!"ระบ$ หากม!การกาหนดความตองการเฉพาะ คณะกรรมาธการฯ
(เฉพาะในหวขอท!"มาตรฐานนCนเก!"ยวของ)
ตองระบ$ระดบข!ดจากดของลกษณะเฉพาะทางส"งแวดลอมท!"ตองการ
3. EuP ท!ไ" ดรบฉลากส"งแวดลอม Eco-label ของสหภาพย$โรป หาก
Eco-label นCนไดตามความตองการดานการออกแบบเชงนเวศ
ผA3ผลตชIนสวนและสวนประกอบยอย
เศรษฐกจ ท!"กาหนดในมาตรการดาเนนการ
ชCนสวน/วสด$ และสวนประกอบ ลวนสงผลตอสมรรถนะทางส"ง
4. สนคาท!"มฉ! ลากส"งแวดลอมอM"นท!"ม!เงMอ" นไขเท!ยบเทา Eco-label
แวดลอมจองสนคาทCงสCน อยางไรกIด! ในม$มมองของการออกแบบ
ของสหภาพย$โรป หาก Eco-label นCนไดตามความตองการ
เชงนเวศเศรษฐกจของ EuP ผNผลตชCนสวน/สวนประกอบยอยท!"เปHน
ดานการออกแบบเชงนเวศเศรษฐกจ ท!"กาหนดในมาตรการ
สวนหน"งของ EuP อาจไมสามารถประเมนลกษณะเฉพาะทางส"ง
ดาเนนการ โดยคณะกรรมาธการฯ จะเปHนผNพจารณาเงM"อนไข
แวดลอมของสนคาของตนไดอยางอสระ เนM"องจากม!ความแปรผน
และตดสน "ความเท!ยบเทา" ของฉลากแตละชนด
ตามการใชงาน ในกรณ!น!C มาตรการดาเนนการ สามารถระบ$ ใหผN
ผลตชCนสวนและสวนประกอบยอย เพM"อใชใน EuP และไมไดนาเขา 3 OJ L220, 30.8.1993, p.23: modules for the various phases of the
ตลาด และ/หรMอนามาใชงาน ในลกษณะอะไหล หรMอท!"ไมสามารถ
conformity assessment procedures and the rules for the affixing
ประเมนสมรรถนะทางส"งแวดลอมไดอยางอสระ ใหขอมNลเก!"ยวกบ
and use of the CE conformity marking (ระเบKยบนKgกาY หนดวBธKการ
สวนประกอบของว สด$ ปร มาณการใช พล งงาน ว สด$ แ ละ/หรM อ
แสดงและตรวจสอบการเปOนไปตามข.อกYาหนดเปOนลRกษณะโมดPล
ตามลRกษณะกBจกรรม และ/หรXอ ขRgนตอนการผลBต ในแต4ละโมดPลจะ
ทรพยากรตางๆ ในชCนสวนหรMอสวนประกอบยอย แกผN ผลต EuP
กYาหนด ขRgนตอน รายการข.อมPล ความต.องการในระบบควบคUม
เพM"อนาไปเปHนขอมNลในการประเมนสมรรถนะทางส"งแวดลอมและใช
คUณภาพ และบทบาท/หน.าทKขL อง Notified Body ทKLทYาหน.าทKLเปOนผP.
ในการออกแบบเชงนเวศเศรษฐกจ
ประเมBน)
4 OJ L 114, 24.4.2001, p. 1: Regulation (EC) No 761/2001 of the
European Parliament and of the Council of 19 March 2001
allowing voluntary participation by organisations in a Community
eco-management and audit scheme (EMAS)

Conformity Assessment (ประเมนตาม CE Mark)
การควบค@มการออกแบบภายใน

ระบบบรหารจดการ
นโยบายสEง แวดล3อ ม

EuP และวตถ$ประสงคการใชงาน
ผลการประเมนผลกระทบทางส"งแวดลอม
และแนวทางการแกปPญหาโดย Eco-design
Environmental Profile ของ EuP
Design spec ท!"เก!"ยวของกบ Environmental
aspects ของผลตภณฑ
รายการ Harmonized standards ท!ใ" ช
สาเนาขอมNลท!"เก!"ยวกบประเดIนการออกแบบ
ส"งแวดลอม
ผลจากการวดคาตางๆ ตามท!"กาหนดใน
ความตองการดานการออกแบบเชงนเวศ
เศรษฐกจท!"ไดดาเนนการ

การวางแผน

การนาไปปฏบต

การตรวจสอบและ
มาตรการแก3ไข

มาตรการสมครใจ (Self-regulation)
นอกจากมาตรการดาเนนการแลว ระเบ! ย บ EuP ใหความ
สาคญกบแนวทางปฏบตอMน" ท!"สามารถทาใหบรรล$วตถ$ประสงคไดเรIว
กวา หรMอม!คาใชจายต"ากวาการใชมาตรการบงคบ มาตรการสมคร
ใจเปHนทางเลMอกหน"งท!"สามารถกอใหเกดการพฒนาอยางรวดเรIว ม!
ตนท$นการบรหารจดการและการตรวจสอบต" า และทาใหสามารถ
ปรบตวตอทางเลMอกทางเทคโนโลย!และความออนไหวของตลาด
ไดอยางยM ด หย$ นและเหมาะสม แนวทางน! C ไดรบการยอมรบจาก
องค กรผN ประกอบการชC นน าท" ว โลกโดยเฉพาะจาก สมาคมผN
ประกอบการไฟฟDาและอเลIก ทรอนกส และสมาคมผN ประกอบการ
เครM"องใชในบาน

วตถ$ประสงคและตวช!Cวด โครงสรางองคกร หนาท!"ความรบ
ผดชอบ อานาจของผNบรหาร กาหนดทรพยากร
การตรวจสอบและการทดสอบท!"จะดาเนนการ
ขCนตอนการดาเนนงาน
วธ!การทวนสอบการนาไปปฏบต
ขCนตอนการสราง Environmental profile ใหกบผลตภณฑ
วตถ$ประสงคและตวช!Cวดดาน Environmental performance
ทางเลMอกทางเทคโนโลย!ท!"ม!
โปรแกรมท!จ" ะทาใหบรรล$วตถ$ประสงค
EuP และวตถ$ประสงคการใชงาน
ผลการประเมนผลกระทบทางส"งแวดลอมและแนวทางการ
แกปPญหาโดย Eco-design
Environmental Profile ของ EuP
ผลจากการวดคาตางๆ ตามท!"กาหนดในความตองการดาน
การออกแบบเชงนเวศเศรษฐกจท!ไ" ดดาเนนการ
รายการมาตรฐานท!"ใช
สาเนาขอมNลท!"เก!"ยวกบประเดIนการออกแบบส"งแวดลอม
การดาเนนการเพM"อใหม"นใจวาผลตภณฑจะเปHนไปตามขอ
กาหนด
การปรบปร$งระบบเพMอ" คาดการณและตอบสนองการเกด
ขอบกพรอง
ตรวจสอบภายในอยางเตIมรNปแบบ อยางนอย ท$ก 3 ปr

สาหรบ EuP ท!"ม ! ค วามจาเปH น เรงดวน ท! " ค ณะกรรมาธการฯ
ตองดาเนนการในระหวางทาการศกษาเพM"อเสนอแผนฯ ตามท!"กลาว
ขางตน ยงไมพบการเผยแพร กาหนดการ/แผนการอยางเปHนทาง
การ อยางไรกIด! ในชวงระหวางการจดทารางระเบ!ย บ EuP คณะ
กรรมาธการฯ ไดจดประช$มปรกษาหารMอผNม!สวนไดสวนเส!ย หลาย
รอบ และไดม! ก ารศกษารวมกบผN เช! " ย วชาญ และผN ประกอบการ
เก! "ยวกบ วธ!การดาเนนการท!" เก! "ย วของกบการออกแบบเชงนเวศ
เศรษฐกจสาหรบ EuP ท!" เปH น รายการเรงดวน 5 จงเปH น ไปไดว า
คณะกรรมาธการฯ จะสามารถออกมาตรการดาเนนการสาหรบ EuP
ดงกลาวไดภายในระยะเวลาไมเกน 2 ปr

จะบงคบใช3มาตรการดาเนนการเมQEอไร?
คณะกรรมาธการฯ ตองทาการศกษาผลตภณฑ ในประเดI น
ตางๆ ตามท!"ระบ$ในระเบ!ยบ EuP และเสนอรายการผลตภณฑท!"จะ 5 ตRวอย4างเช4น "Eco-design of Energy-using Products: A Methodology
Study”, VHK for European Commission และ “Environmental,
ควบค$มพรอมแผนการดาเนนการ ในชวง 3 ปrถดไป ภายในวนท!" 6
Technical and Market Analysis concerning the Eco-design of
กรกฎาคม 2007
Television Devices”, AEA Technology (UK) เปOนต.น

ม ตรก รสม*ครใจ ตองมCล*กษณะด*งนC
ความเปzดกว.างของการเข.าร4วม: ตองเปˆดกวางสาหรบการเขารวมจากประเทศท!"สาม
ทCงในระยะการเตร!ยมการและระยะดาเนนการ
มPลค4าเพBLม: ตองใหมNลคาเพ"ม (มากกวา การทาธ$รกจแบบเดมๆ) ในรNปของการพฒนาสมรรถนะทางส"งแวดลอมโดย
รวมของ EuP
ความเปOนตRวแทน: อ$ตสาหกรรมและสมาคมท!เ" ขารวมในกจกรรม ตองแทนสวนใหญของภาคธ$รกจท!"เก!"ยวของ
ความชRดเจนของวRตถUประสงคVเชBงปรBมาณและลYาดRบขRนg : วตถ$ประสงคและตวช!Cวดตองชดเจน เชM"อถMอได กาหนดโดยผN
ม!สวนไดสวนเส!ย สามารถตรวจสอบการเปHนไปตามวตถ$ประสงคและเปDาหมายรายทางดวยวธ!ทเ"! ชMอ" ถMอได
การมKส4วนร4วมของสRงคม: ม!ความโปรงใส ไดรบการวจารณจากสงคม และ ควรใหผNม!สวนไดสวนเส!ย รวมถง ประเทศสมาชก อ$ตสาหกรรม NGO
สายส"งแวดลอม สมาคมผNบรโภค รวมใหขอคดเหIน
การตรวจสอบและการรายงานผล: ม!ระบบตรวจสอบท!"ด! ระบ$ความรบผดชอบของอ$ตสาหกรรม และผNตรวจสอบอสระอยางชดเจน
ความคUม. ค4าการลงทUน: ตองไมกอใหเกดภาระดานการบรหารจดการมากนก
ความยRLงยXน: ตองตอบสนองวตถ$ประสงคของ IPP และตองม!สอดคลองกบการพฒนา เศรษฐกจและสงคม และค$มครองผNบรโภค
มKแรงจPงใจ: ดาเนนการในแนวเด!ยวกบนโยบายสนบสน$นภาครฐ

จะหาข3อมAลเพEมเตมได3ทไE หน?
ศกษารายละเอ!ยดเพ"มเตม หรMอดาวนโหลด ระเบ!ยบ EuP ฉบบสมบNรณไดท!" website ของสหภาพย$โรป:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/eco_design/ หรMอ http://europa.eu.int/comm/enterprise/eco_design/progrinstit.htm
ศกษารายละเอ!ยดเพ"มเตม หรMอดาวนโหลดขอมNล และบทวเคราะหเก!"ยวกบระเบ!ยบ EuP (ไทย) ไดท!" website ของศNนยเทคโนโลย!
โลหะและวสด$แหงชาต www.mtec.or.th หรMอ http://www.mtec.or.th/th/special/thairohs/index.html หรMอ website ของเครMอขาย
สมครใจ ThaiRoHS www.thairohs.org
ตดตอสอบถาม:
Delegation of the European Commission in Thailand, Kian Gwan House II, 19th Floor, 140/1 Wireless Road
Lumpini, Bangkok 10330, Thailand, Khun Dusit Meksingvee, Tel: 0 2255-9100
ศNนยเทคโนโลย!โลหะและวสด$แหงชาต 114 ถนนพหลโยธน ตาบลคลองหน"ง อาเภอคลองหลวง จงหวดปท$มธาน!
12120 โทรศพท: 0-2564-6500 ตอ 4316 คUณสUขวสา สBนเจรBญเลBศ

ขอรบเอกสารและเขารบฟPงการบรรยายพเศษจากผNเช!ย" วชาญจากสหภาพย$โรป รวมรบฟPงและใหขอคดเหIนในเวท!เสวนา
รวมไทย-สหภาพย$โรป พบปะและหาขอมNลเพ"มเตมจากหนวยงานดาน Ecodesign รวมถงองคกรผNประเมนและใหการ
รบรองระบบ ฟรC ในงานสมมนา Seminar on Doing Business with the EU “Implications of the EU’s Energy
Using Product Framework Directive for Thai industries” วนท!" 16 กนยายน 2548 ณ. หองแกรนฮอลล GH-202
ศNนยประช$มนานาชาต ไบเทค บางนา กทม. (ตดตอสารองท!"น"ง โทร 0 2564-6500 ตอ 4316 ค$ณ ส$ขวสา สนเจรญเลศ)
หมายเหต@: ทEนงE มจากด โปรดสารองทEนงE ลวงหน3าแตเนEนๆ

