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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0034/2012, внесена от Alexander Götz, с германско гражданство, 
относно задължението за поставяне на превключвател за 
включване/изключване на електрически уреди

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за законодателство на ЕС, което да предвижда 
електрическите уреди да бъдат винаги снабдени с превключвател за 
включване/изключване, за да не трябва да бъдат оставяни непрекъснато в режим на 
готовност, при който се хаби електричество. Според вносителя на петицията 
понастоящем някои уреди вече не разполагат с превключвател за 
включване/изключване, тъй като работят непрекъснато (например устройствата за 
безжичен интернет, Интернет маршрутизатори, приставки и т.н.). Следователно, за да 
изключи уреда, потребителят няма друг избор, освен да го изключи от захранването. В 
определени случаи обаче това може да доведе до загуба на гаранцията за уреда. От 
друга страна, данните или настройките могат да бъдат загубени и рестартирането често 
е продължително. Вносителят на петицията приканва уредите да бъдат направени „по-
интелигентни“, за да изразходват по-малко електричество, като в същото време остават 
лесни за употреба.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 април 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

В хода на обсъждането във връзка с въвеждането на Регламент (ЕО) №1257/2008 (така 
нареченият „Регламент за режим в готовност”) беше внимателно обсъден вариантът, 
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който се предлага и от вносителя на петицията, за изискване за превключвател за 
включване/изключване. Предвид техническите ограничения, свързани с 
превключвателите за включване/изключване (вж. по-долу), от една страна, и предвид 
много строгите ограничения на мощността за режим „в готовност/изключен” в 
регламента, от друга страна, беше решено да не се въвежда изискване за 
превключватели за включване/изключване.

Превключвателите за включване/изключване, вградени в продуктите, за да изключат 
основното захранване на променлив ток, могат да имат определен технически ефект: 
Ако превключвателят за достъп на потребителя е в предната част на продукта, докато 
електрозахранването е отзад, проводниците между задната и предната част 
предизвикват индуцирани високочестотни сигнали, които водят до интерференция, 
която може да засегне действието на други продукти, свързани към захранването, 
особено при телевизори, микровълнови печки, индукционни котлони и др. ЗА да бъде 
избегнато това се вграждат филтри за такъв тип електромагнитни лъчения, които 
консумират електричество до 0,5 вата.

Съществуват също така аспекти, свързани с безопасността: Изключването на 
мрежовото напрежение може да доведе до опасност от токов удар и пожар поради 
дъги/искри, генерирани от включването и изключването. За да бъдат избегнати тези 
ефекти полюсите трябва да бъдат отделени; нужните за такова разделение изисквания 
за физическо пространство създават затруднение и компрометират дизайна на 
продуктите. Следва да се отбележи, че електрическото оборудване, което попада в 
приложното поле на Директивата за ниско напрежение 2006/95/ЕО или Директива 
R&TTE 1995/5/EC, трябва да бъде безопасно при пускането му на пазара.

Освен това, надеждните превключватели за включване/изключване с дълъг период на 
експлоатация, които са способни да провеждат по-високото начално захранващо 
напрежение, изискват значително количество редки метали при направата на 
контактите и контактните лостове. Материалите за капсулиране и изолационният слой 
изискват допълнително количество суровини и имат отрицателно въздействие върху 
околната среда.  

Така нареченият „Регламент за режим в готовност” Регламент (ЕО) №1257/2008 
предвижда минимално потребление на енергия в режим в готовност. От м. януари 2013 
г. електрическите и електронните устройства трябва да остават под границата от 0,5 
вата (1 ват, ако има вграден дисплей) в режим „в готовност/изключен”.

Освен това ограниченията за електричеството в режим „в готовност/изключен” могат 
да бъдат засилени с вертикални екологично проектирани мерки. За телевизорите 
например изискването за 0,5 вата вече е в сила.

Изчисленията за телевизорите, основаващи се на анекдотични данни, показват, че 
въвеждането на превключватели за включване/изключване дори и в най-
оптимистичните сценарии би довело до икономия от порядъка на 1% от общото 
електропотребление.

Както вносителят на петицията правилно предполага, за мрежовите продукти досега 
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нямаше изискване за превключване в режими с понижена консумация на мощност; 
мрежовата свързаност се предоставя чрез режими с висока консумация на енергия 
(например в режим на неактивност или дори в активен режим). За оборудването, което 
досега беше освободено от изискванията за режим „в готовност/изключен”, предвид 
факта, че нормалният режим „в готовност” не позволява мрежово свързване и 
следователно е нецелесъобразен за използването по предназначение, се предвижда 
скорошното въвеждане на нова мярка за „мрежови режим в готовност” (график: 
приемане в началото на 2013 г.). Тази мярка ще въведе ограничения за мощността и 
изисквания за управление на мощността за тези продукти, задължавайки ги да 
превключват в режими с понижена консумация на мощност при предоставянето на 
мрежова връзка.

Комисията предложи да включи новия регламент относно режим на готовност със 
запазване на връзката с мрежата в съществуващия „Регламент за режим в готовност” № 
1275/2008, тъй като могат да бъдат запазени както обхвата, така и хоризонталния 
характер на мярката, което улеснява универсалния дизайн за цялото оборудване, 
включително оборудването в процес на разработка. 

Заключение
Настоящият регламент за режим в готовност гарантира, че електрическите и 
електронните домакински уреди и офис оборудването  имат много ниски нива на 
потребление на електричество в режим „в готовност/изключен”. Тези нива на 
потребление в този режим би могло дори да бъдат занижени в конкретни за дадени 
продукти регулация.

Продуктите, които предлагат мрежова връзка и се реактивират в мрежата, може да 
бъдат освободени от изискванията, тъй като те биха били нецелесъобразни за 
използването по предназначение. Ето защо, за да се намали потреблението на 
електричество на мрежовите продукти в случаите, когато те нямат основна функция, се 
планира скорошното приемане на мярка за прилагане относно режим на готовност със 
запазване на връзката с мрежата, която ще въведе ограничения на мощността и 
изисквания за управление на мощността за тези продукти. 
С оглед на това и предвид техническите последици и потенциално отрицателния ефект 
на превключвателите за включване/изключване, описани по-горе, Комисията не 
възнамерява да въведе общо изискване за превключватели за включване/изключване.


