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قوه مجريه
مرجع تصوﯾب :ھيات وزيران
شماره وﯾژه نامه٩٧۵ :

سهشنبه ٢۴،مرداد ١٣٩۶
سال ھفتاد و سه شماره ٢١٠٩٧
آﯾين نامه اجراﯾی ماده ) (١۵قانون اصالح الگوی مصرف انرژی

١۶/۵/١٣٩۶

شماره/۵٨۶۵۶ت۵۴۵٢۴ھـ
وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت صنعت ،معدن و تجارت
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محيط زﯾست
سازمان ملی استاندارد اﯾران
ھيأت وزﯾران در جلسه  ١١/۵/١٣٩۶به پيشنھاد شوراﯾعالی انرژی و به استناد ماده ) (١۵قانون اصالح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب
 ١٣٨٩ـ  ،آﯾيننامه اجراﯾی ماده مذکور را به شرح زﯾر تصوﯾب کرد:
آﯾيننامه اجراﯾی ماده ) (١۵قانون اصالح الگوی مصرف انرژی
ماده١ـ در اﯾن آﯾيننامه اصطالحات زﯾر در معانی مشروح مربوط به کار میروند و ساﯾر اصطالحات مندرج در اﯾن آﯾيننامه تابع تعارﯾف
مندرج در ماده ) (٢قانون اصالح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ١٣٨٩ـ است:
الف ـ قانون :قانون اصالح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ١٣٨٩ـ .
ب ـ مشمولين آﯾيننامه :کليه دستگاهھای اجراﯾی ،نھادھا ،مؤسسات ،شرکت ھا و واحدھای صنعتی دولتی و نيروھای نظامی و
انتظامی.
پ ـ واحدھای صنعتی دولتی :واحدھای صنعتی که بيش از پنجاه درصد ) (%۵٠سھام آنھا متعلق به دولت ﯾا شرکتھای دولتی و
مؤسسات وابسته به آنھا است.
ت ـ تجھيزات و ماشينآالت انرژﯾبر :تجھيزات و ماشينآالت مصرفکننده انرژی موجود در بازار و تجھيزات و ماشينآالت انرژﯾبری که در
آﯾنده ممکن است به بازار عرضه شود.
ث ـ برچسب مصرف انرژی :صفحه حاوی اطالعات مربوط به معيارھا و مشخصات فنی از قبيل مقدار مصرف و ﯾا بازده انرژی در ھر
کاالی انرژﯾبر و مقاﯾسه آن با معيارھای مصوب است که قابل نصب بر روی کاالھا باشد و دارای کد ردﯾابی معتبر و ھمچنين شماره
سرﯾال محصول میباشد.
ج ـ کارگروه :کارگروه موضوع ماده ) (١١قانون.
چ ـ رده انرژی :معيارھا و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجھيزات و ماشينآالت انرژﯾبر مصوب کارگروه.
ح ـ بھترﯾن الگوی مصرف سطوح انرژﯾبری وساﯾل و تجھيزات :مطلوبترﯾن سطح انرژیبری وساﯾل که تعيين آنھا طبق ماده ) (٣اﯾن
آﯾيننامه برعھده کارگروه گذاشته شده است.
ماده٢ـ کارگروه نسبت به تعيين معيار مصرف و برچسب مصرف انرژی وساﯾل ،تجھيزات و ماشينآالت فاقد معيار مصرف و برچسب
مصرف انرژی اقدام مینماﯾد .تا تعيين معيار مصرف و برچسب مصرف انرژی وساﯾل ،تجھيزات و ماشينآالت فاقد معيار ،مالک عمل
حداکثر دو رده انرژی پاﯾينتر از باالترﯾن رده انرژی اتحادﯾه اروپا برای آن تجھيزات خواھد بود.
ماده٣ـ کارگروه موظف است پس از تصوﯾب اﯾن آﯾيننامه ،به تدرﯾج و با لحاظ اولوﯾتھا ،فھرست بھترﯾن الگوی مصرف سطوح انرژﯾ-
بری تجھيزات و ماشينآالت انرژیبر ،محدوده بازدھی )راندمان( ،مصرف انرژی و ردھھای قابل قبول آنھا را با رعاﯾت قانون حداکثر
استفاده از توان توليدی و خدماتی در تأمين نيازھای کشور و تقوﯾت آنھا در امر صادرات و اصالح ماده ) (١٠۴قانون مالياتھای مستقيم
ـ مصوب ١٣٩١ـ تھيه و از طرﯾق دبير شوراﯾعالی انرژی ابالغ نماﯾد.
تبصره١ـ درخصوص وساﯾل ،تجھيزات و ماشينآالت دارای معيار مصرف و برچسب مصرف انرژی ،بھترﯾن الگوی مصرف سطوح انرژﯾ-
بری برای تجھيزات توليد داخل که حداقل دارای دو توليد کننده داخلی باشند ،مالک عمل خواھد بود .اﯾن معيار درخصوص تجھيزات
وارداتی با دو رده انرژی باالتر از محصوالت توليد داخل قابل قبول است.
تبصره٢ـ فھرست تجھيزات فوقالذکر و محدوده بازدھی )راندمان( قابل قبول آنھا ھر سال به منظور لحاظ نمودن فناورﯾھا و تجھيزات
جدﯾد و بھروزرسانی استانداردھا ،مورد بازنگری کارگروه قرار ميگيرد.
ماده۴ـ تجھيزات و ماشينآالت مصرفکننده انرژی مشمول اﯾن آﯾيننامه ،از طرﯾق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت اعالم میشود.
ماده ۵ـ مسئوليت نظارت بر خرﯾد اقالم فھرست ماده ) (٣اﯾن آﯾيننامه بر عھده باالترﯾن مقام دستگاه اجراﯾی در واحدھای مشمول
اﯾن آﯾيننامه از محل منابع عمومی و داخلی خود است.
ماده ۶ـ در راستای اجراﯾی نمودن تمھيدات ماده ) (١٢قانون ،سازمان ملی استاندارد اﯾران با ھمکاری وزارتخانھھای نفت ،نيرو و
صنعت ،معدن و تجارت موظف است به طور مستمر نسبت به صحھگذاری و راستيآزماﯾی برچسب مصرف انرژی ماشينآالت و
تجھيزات مصرفکننده سوخت و انرژی الکترﯾکی موضوع اﯾن آﯾيننامه حسب مورد اقدام نموده و نتيجه را به کارگروه اراﯾه نماﯾد.
معاون اول رئيسجمھور ـ اسحاق جھانگيری

9/2/2017, 9:59 AM

1 of 2

2 of 2

http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13499

9/2/2017, 9:59 AM

