
CM\911592DA.doc PE494.754v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

30.8.2012
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Om: Andragende 0034/2012 af Alexander Götz, tysk statsborger, om pligt til at 
montere en tænd/sluk-knap på elektriske apparater

1. Sammendrag

Andrageren argumenterer for europæisk lovgivning med krav om, at elektrisk apparatur altid 
skal forsynes med en tænd/sluk-knap, så apparaterne ikke permanent behøver at stå i standby-
tilstand, hvilket er spild af strøm. Ifølge andrageren er nogle apparater nu ikke længere 
udstyret med en tænk/sluk-knap, idet disse apparater oftest står tændt hele tiden (f.eks. 
WLAN, internetroutere, modtagerbokse osv.). Hvis forbrugerne vil slukke for apparatet, er de 
derfor nødt til at trække stikket ud af kontakten. Dette kan imidlertid i nogle tilfælde medføre 
tab af garantien på apparatet, data eller indstillinger kan gå tabt, og det tager ofte lang tid at 
genstarte. Andrageren argumenterer for, at apparaterne gøres mere "intelligente", således at de 
bruger mindre strøm, men bevarer samme grad af brugervenlighed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. april 2012).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Under forhandlingerne om vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1275/2008 (den såkaldte 
standby-forordning) blev det nøje overvejet, om der burde indføres et krav om sluk-knapper, 
som foreslået af andrageren. Men på grund af de tekniske begrænsninger ved sluk-knapper (se 
nedenfor) og under henvisning til de meget skrappe grænser for strømforbruget ved standby-
tilstand og slukket tilstand, der fastlægges i forordningen, blev det besluttet ikke at indføre et 
sådant krav. 
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Sluk-knapper, der er indbygget i et apparat, så der kan slukkes for hovedstrømforsyningen, 
kan have visse tekniske virkninger: Hvis knappen af hensyn til brugervenlighed er placeret på 
apparatets frontside, mens strømforsyningen er på bagsiden, bevirker kabelføringen mellem 
front og bagside inducerede højfrekvenssignaler, som afstedkommer interferens, som kan 
påvirke andre apparater, der er forbundet til samme strømforsyning. Dette problem angår især 
tv-apparater, mikrobølgeovne, induktionskomfurer mv. For at undgå denne form for 
elektromagnetisk stråling indbygges der filtre, som har et strømforbrug på op til 0,5 W.

Hertil kommer også sikkerhedsaspekter: Når man slukker for netspændingen, kan det føre til 
strøm- og brandfare på grund af de gnister, der kan opstå, når der tændes og slukkes for 
kontakten. For at undgå dette, er det nødvendigt at holde polerne adskilt. Denne adskillelse 
kræver fysisk plads, hvilket er en udfordring for og vanskeligt foreneligt med apparaternes 
design. Det bemærkes, at elektrisk materiel, der er omfattet af lavspændingsdirektivet, 
direktiv 2006/95/EF, og direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr, skal være 
sikkert, når det bringes i omsætning.

Desuden går der til fremstillingen af driftsikre og holdbare sluk-knapper, der er i stand til at 
bære høj strømforsyning i indkoblingsstrøm, betydelige mængder af sjældne metaller til 
kontakterne og kontaktknapper. Materialerne til indkapsling og isoleringslag lægger 
yderligere beslag på primære materialeressourcer og har en negativ miljøindvirkning.

Den såkaldte standby-forordning nr. (EF) 1275/2008 stiller krav om et minimalt strømforbrug 
i standby-tilstand. Fra januar 2013 må energiforbruget i standby/slukket tilstand for elektriske 
og elektroniske apparater ikke overstige 0,5 W (1 W, hvis der er indbygget et display).

Desuden kan grænseværdierne for strømforbruget ved standby/slukket tilstand skærpes i 
vertikale lovforanstaltninger vedrørende miljødesign. For eksempel er der allerede indført 
krav om et strømforbrug på højst 0,5 W for tv-apparater.

Beregninger for tv-apparater baseret på uofficielle data viser, at indførelsen af en sluk-knap -
selv i det mest optimistiske scenarie - kun ville give en besparelse på 1 % af det samlede 
energiforbrug.

Som andrageren korrekt formoder, så har der ikke hidtil været noget krav om, at 
netværksapparater skal slå over til energibesparende tilstand. Netværksforbindelse 
tilvejebringes af højeffekttilstande (for eksempel idle mode eller endda aktiv tilstand). For 
udstyr, der hidtil har været fritaget for standby/off-krav - eftersom normal standby-tilstand 
ikke muliggør netværkstilslutning og derfor "ikke er hensigtsmæssig i forbindelse med den 
tilsigtede brug" - forventes en ny lovforanstaltning om "netværksbaseret standby" at blive 
indført snart (forventet vedtagelse i begyndelsen af 2013). Denne foranstaltning vil indebære 
krav om begrænsninger i strømforbruget og om energistyring for disse apparater, således at de 
skal slå over til energibesparende tilstand, samtidig med at de tilvejebringer
netværksforbindelse. 

Kommissionen har foreslået, at den nye lovforanstaltning om netværksbaseret standby 
inkorporeres i den eksisterende standby-forordning ((EF) nr. 1275/2008), da både 
anvendelsesområdet og foranstaltningens horisontale karakter kan bevares uændret, hvilket 
muliggør en bred udformning, der kan omfatte alt udstyr, herunder udstyr under udvikling.
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Konklusion

Den nuværende standby-forordning sikrer, at elektriske og elektroniske 
husholdningsapparater og kontorudstyr har et lavt strømforbrug i standby-tilstand og slukket 
tilstand. Strømforbruget i standby-tilstand og slukket tilstand kan endda mindskes i 
produktspecifikke retsakter.

Produkter, der tilvejebringer netværksforbindelse, og som reaktiveres over netværket, kan 
undtages fra kravene, fordi de "ikke er hensigtsmæssige i forbindelse med den tilsigtede 
brug". For at begrænse energiforbruget i netværksapparater, når de ikke anvendes til deres 
hovedfunktion, er der planlagt vedtaget en gennemførelsesforanstaltning om netværksbaseret 
standby, som vil indebære krav om begrænsninger af strømforbruget og om energistyring for 
disse produkter.

Under henvisning hertil og til de tekniske følger og potentielt negative virkninger, som sluk-
knapper som beskrevet ovenfor kan have, har Kommissionen ikke planer om at indføre et 
generelt krav om sluk-knapper.


