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Θέμα: Αναφορά 0034/2012, του Alexander Götz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
υποχρεωτικό διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σε ηλεκτρικές 
συσκευές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εισηγείται τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία θα προβλέπει ότι οι 
ηλεκτρικές συσκευές πρέπει πάντα να διαθέτουν διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, 
ώστε να μην χρειάζεται να βρίσκονται μόνιμα στην ενεργοβόρα κατάσταση αναμονής (stand-
by). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, ορισμένες συσκευές σήμερα δεν διαθέτουν πλέον 
διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, διότι κατά κανόνα τέτοιου είδους συσκευές είναι 
μονίμως ενεργοποιημένες (π.χ. WLAN, δρομολογητές σύνδεσης στο διαδίκτυο, 
αποκωδικοποιητές, κ.λπ.). Συνεπώς, ο καταναλωτής για να απενεργοποιήσει μια συσκευή δεν 
διαθέτει άλλη επιλογή από το να αποσυνδέσει το καλώδιο από την πρίζα ηλεκτρικού 
ρεύματος. Ωστόσο, το γεγονός αυτό μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει σε 
απώλεια της εγγύησης της συσκευής. Επιπλέον, ενδέχεται να χαθούν δεδομένα ή ρυθμίσεις 
και συχνά η επανεκκίνηση καθυστερεί. Ο αναφέρων εισηγείται να καταστούν οι συσκευές 
«εξυπνότερες», ώστε να καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα, παραμένοντας ταυτοχρόνως 
εύχρηστες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για τη θέσπιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 
(κανονισμός για τη λειτουργία αναμονής), εξετάστηκε ενδελεχώς η πρόταση να καταστούν 
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υποχρεωτικοί οι διακόπτες απενεργοποίησης, όπως προτείνει ο αναφέρων. Λαμβανομένων 
υπόψη αφενός των τεχνικών περιορισμών που αφορούν τους διακόπτες απενεργοποίησης 
(βλέπε παρακάτω) και αφετέρου των ιδιαιτέρως αυστηρών ορίων ισχύος που προβλέπονται 
στον κανονισμό για την κατάσταση αναμονής/εκτός λειτουργίας, αποφασίστηκε να μην 
καταστούν υποχρεωτικοί οι διακόπτες απενεργοποίησης.

Η ενσωμάτωση διακοπτών απενεργοποίησης σε ένα προϊόν για την αποσύνδεση της 
συσκευής από την πρωτεύουσα πηγή ενέργειας του ηλεκτρικού δικτύου εναλλασσόμενου 
ρεύματος μπορεί να δημιουργήσει ορισμένα τεχνικά προβλήματα: Αν ο διακόπτης βρίσκεται 
στην πρόσοψη του προϊόντος (για να έχει εύκολη πρόσβαση ο χρήστης) ενώ η παροχή 
ρεύματος βρίσκεται στο πίσω μέρος, η καλωδίωση μεταξύ των δύο αυτών τμημάτων 
δημιουργεί σήματα υψηλής συχνότητας και, συνακόλουθα, παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται 
να επηρεάσουν τη λειτουργία άλλων συσκευών που συνδέονται με την παροχή ρεύματος, 
ιδίως όταν πρόκειται για τηλεοράσεις, φούρνους μικροκυμάτων, επαγωγικές εστίες κ.λπ. 
Προς αποφυγή αυτού του ενδεχόμενου, ενσωματώνονται φίλτρα για αυτό το είδος 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, τα οποία καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια έως 0,5 Watt.

Συντρέχουν επίσης λόγοι ασφαλείας. Η απενεργοποίηση της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ηλεκτροπληξία ή την εκδήλωση πυρκαγιάς λόγω των 
τόξων/σπινθήρων που δημιουργούνται κατά τη δημιουργία και τη διακοπή επαφών 
(άνοιγμα/κλείσιμο του διακόπτη). Προς αποφυγή των παραπάνω, οι πόλοι θα πρέπει να είναι 
διαχωρισμένοι· ο φυσικός χώρος που απαιτείται για τον διαχωρισμό τους είναι δύσκολο να 
βρεθεί ενώ παράλληλα τίθενται περιορισμοί όσον αφορά τον σχεδιασμό του προϊόντος. 
Σημειώνεται ότι το ηλεκτρολογικό υλικό που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2006/95/ΕΚ σχετικά με το ρεύμα χαμηλής τάσης ή της οδηγίας 1995/5/ΕΚ (οδηγία Ρ&TTE) 
πρέπει να είναι ασφαλές όταν τίθεται προς πώληση στην αγορά.

Επιπλέον, για ασφαλείς διακόπτες απενεργοποίησης με μεγάλη διάρκεια ζωής, που μπορούν 
να μεταφέρουν ρεύμα εισροής υψηλής τάσης, χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες σπάνιων 
μετάλλων στις επαφές και στους μοχλούς των επαφών. Τα υλικά εγκλεισμού και τα 
στρώματα μόνωσης επιβαρύνουν περαιτέρω τους πόρους πρωτογενών υλικών και έχουν 
δυσμενείς οικολογικές επιπτώσεις. 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 για τη λειτουργία αναμονής προβλέπει ελάχιστη 
κατανάλωση ρεύματος κατά την κατάσταση αναμονής. Από τον Ιανουάριο του 2013, οι 
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να έχουν ισχύ μικρότερη των 0,5 Watt (του 1 
Watt αν περιλαμβάνεται απεικόνιση πληροφοριών) όταν είναι σε κατάσταση αναμονής/εκτός 
λειτουργίας.

Επιπλέον, τα όρια της τάσης για την κατάσταση αναμονής/εκτός λειτουργίας μπορούν να 
ενισχυθούν με κάθετα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις 
τηλεοράσεις, ήδη ισχύει η απαίτηση των 0,5 Watt.

Όσον αφορά τις τηλεοράσεις, σύμφωνα με υπολογισμούς βάσει περιστασιακών στοιχείων, με 
την εισαγωγή διακόπτη απενεργοποίησης, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα 
εξοικονομούσαμε μόνο 1% από τη συνολική κατανάλωση ενέργειας.

Όπως πολύ σωστά υποθέτει ο αναφέρων, για τις συσκευές δικτύων δεν έχει καταστεί μέχρι 
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στιγμής υποχρεωτική η δυνατότητα μετάβασης σε κατάσταση λειτουργίας χαμηλής ισχύος. Η 
συνδεσιμότητα στο δίκτυο παρέχεται σε καταστάσεις λειτουργίας υψηλής ισχύος (για 
παράδειγμα κατάσταση αδράνειας ή ακόμα και κατάσταση πλήρους λειτουργίας). Για τον 
εξοπλισμό ο οποίος μέχρι στιγμής δεν υπόκειται σε απαιτήσεις για την κατάσταση 
αναμονής/εκτός λειτουργίας –δεδομένου ότι η κανονική κατάσταση αναμονής δεν 
εξασφαλίζει τη συνδεσιμότητα σε δίκτυο και, ως εκ τούτου, «δεν αρμόζει προς τη 
σκοπούμενη χρήση»– προβλέπεται να θεσπιστεί σύντομα ένα νέο μέτρο για τη «δικτυωμένη 
κατάσταση αναμονής» (προγραμματισμένη έγκριση στις αρχές του 2013). Με το εν λόγω 
μέτρο θα καθοριστούν όρια ισχύος και απαιτήσεις για τη διαχείριση της ισχύος για τα εν 
λόγω προϊόντα, βάσει των οποίων θα καθίσταται υποχρεωτική η μετάβαση σε καταστάσεις 
λειτουργίας χαμηλής ισχύος ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζεται η συνδεσιμότητα σε δίκτυο.

Η Επιτροπή έχει προτείνει την ενσωμάτωση του νέου κανονισμού για τη δικτυωμένη 
κατάσταση αναμονής στον ισχύοντα κανονισμό για την κατάσταση αναμονής ((ΕΚ) αριθ. 
1275/2008) καθώς το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού είναι δυνατόν να διατηρηθεί, όπως 
και ο οριζόντιος χαρακτήρας του μέτρου, ο οποίος επιτρέπει να υπάρχει ένα γενικό σχέδιο για 
όλες τις συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών υπό κατασκευή. 

Συμπεράσματα
Ο ισχύων κανονισμός για την κατάσταση αναμονής διασφαλίζει ότι για τις οικιακές και 
επαγγελματικές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές η κατανάλωση ενέργειας διατηρείται 
σε πολύ χαμηλά επίπεδα όταν βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής/εκτός λειτουργίας. Τα εν 
λόγω επίπεδα κατανάλωσης για την κατάσταση αναμονής/εκτός λειτουργίας θα μπορούσαν 
να ήταν ακόμη πιο χαμηλά αν θεσπίζονταν κανονισμοί για κάθε προϊόν ξεχωριστά.

Τα προϊόντα που παρέχουν συνδεσιμότητα σε δίκτυο και επανενεργοποιούνται μέσω του 
δικτύου θα μπορούσαν να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις διότι η εφαρμογή των τελευταίων 
«δεν θα άρμοζε στη σκοπούμενη χρήση». Επομένως, προκειμένου να περιοριστεί η 
κατανάλωση ενέργειας των δικτυωμένων προϊόντων όταν δεν βρίσκονται σε κατάσταση 
κανονικής λειτουργίας, σχεδιάζεται να θεσπιστεί προσεχώς εκτελεστικό μέτρο για τη 
δικτυωμένη κατάσταση λειτουργίας με το οποίο θα τεθούν όρια ισχύος και απαιτήσεις για τη 
διαχείριση της ισχύος για τα εν λόγω προϊόντα. 
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών δυσκολιών και των 
πιθανώς δυσμενών επιπτώσεων που συνεπάγεται η χρήση διακοπτών απενεργοποίησης, όπως 
περιγράφονται παραπάνω, η Επιτροπή δεν σκοπεύει να καταστήσει υποχρεωτική την 
ενσωμάτωση του διακόπτη απενεργοποίησης στις συσκευές.


