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jungiklio, kurią pateikė Vokietijos pilietis Alexander Götz

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina parengti ES teisės aktą, pagal kurį butų nustatytas reikalavimas 
elektros prietaisuose įrengti įjungimo/išjungimo jungiklį, kad prietaisai neturėtų nuolat veikti 
budėjimo režimu ir neeikvotų elektros energijos. Pasak peticijos pateikėjo, šiuo metu kai 
kuriuose prietaisuose (pvz., belaidžio tinklo (WLAN) prietaisuose, interneto maršruto 
parinktuvuose, skaitmeninės TV imtuvuose ir kt.) įjungimo/išjungimo jungiklių nebėra, nes 
paprastai jie nuolat veikia. Todėl norėdamas prietaisą išjungti vartotojas neturi kito 
pasirinkimo, kaip tik ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Tačiau tam tikrais atvejais taikant šį 
metodą galima netekti prietaiso techninės priežiūros garantijos. Be to, taip gali dingti 
duomenys ar nustatymai, o įjungimas iš naujo dažnai ilgai užtrunka. Peticijos pateikėjas 
ragina kurti pažangesnius prietaisus, kad juos naudoti būtų paprasta, tačiau būtų suvartojama 
mažiau energijos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Per diskusijas dėl Reglamento (EB) Nr. 1275/2008 (vadinamasis Budėjimo režimo 
reglamentas) taikymo nuodugniai apsvarstytas reikalavimas naudoti visiško išjungimo 
jungiklius, kaip siūlo ir peticijos pateikėjas. Viena vertus, atsižvelgiant į techninius 
apribojimus, susijusius su visiško išjungimo jungikliais (žr. toliau), ir, antra vertus, 
atsižvelgiant į labai griežtus energijos apribojimus, kurie pagal reglamentą taikomi 
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budėjimo/išjungimo režimams, buvo nuspręsta netaikyti reikalavimo naudoti visiško 
išjungimo jungiklių.

Visiško išjungimo jungikliai, įmontuoti į prietaisą pagrindinės kintamosios srovės maitinimo 
tinklo energijos šaltiniui atjungti, gali daryti tam tikrą techninį poveikį. Jei produkto jungiklis 
įrengtas iš priekio, kad būtų lengviau pasiekiamas vartotojui, o maitinimo šaltinis – iš galo, 
elektros laidų sistema tarp priekio ir galo sukelia dirbtinius aukšto dažnio signalus, dėl kurių 
atsiranda trukdžių, galinčių paveikti kitų prie maitinimo šaltinio prijungtų produktų, ypač 
televizorių, mikrobangų krosnelių, indukcinių viryklių ir t. t., veiklą. Kad šito būtų išvengta, 
įrengiami šio pobūdžio elektromagnetinio spinduliavimo filtrai, suvartojantys iki 0,5 W 
elektros energijos.

Esama ir su sauga susijusių aspektų. Išjungus maitinimo tinklo įtampą gali kilti elektros 
smūgio ir gaisro pavojus, nes kontaktų sujungimas ir atjungimas gali sukelti elektros 
išlydį/kibirkščiavimą. Siekiant šito išvengti, poliai turi būti atskirti; šiam atskyrimui keliami 
būtinos fizinės erdvės reikalavimai sudėtingi ir dėl to kyla pavojus produkto dizainui. 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad elektros prietaisai, patenkantys į Žemos įtampos direktyvos 
2006/95/EB ar Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių (RRTGĮ) 
direktyvos 1995/5/EB taikymo sritį, juos pateikiant į rinką turi būti saugūs.

Be to, patikimų ilgaamžių visiško išjungimo jungiklių kontaktams ir kontaktinėms svirtims, 
galintiems perduoti maitinimo šaltinio paleidimo srovę, naudojama daug retųjų žemių metalo. 
Sandarinimo medžiagos ir izoliacijos sluoksniai yra papildomas krūvis pirminiams medžiagų 
ištekliams ir dėl to daromas neigiamas ekologinis poveikis.

Vadinamajame Budėjimo režimu reglamente (EB) Nr. 1275/2008 nustatyta, kad budėjimo 
režimo sąlygomis turi būti suvartojama kuo mažiau energijos. Nuo 2013 m. sausio mėn. 
budėjimo režimu veikiančių/išjungtų elektrinių ir elektroninių prietaisų įtampa turi būti 
mažesnė negu 0,5 W (kai integruotas ekranas – 1 W).

Be to, gali būti padidinti budėjimo režimu veikiančių/išjungtų vertikalių ekologinio dizaino 
priemonių elektros energijos apribojimai. Pavyzdžiui, televizoriams jau taikomas 
reikalavimas užtikrinti, kad įtampa būtų 0,5 W.

Su televizoriais susiję skaičiavimai, pagrįsti stebėjimų duomenimis, rodo, kad pradėjus taikyti 
visiško išjungimo jungiklius net ir pačiu optimistiškiausiu atveju būtų sutaupyta tik 1 proc. 
visos suvartojamos energijos.

Peticijos pateikėjas teisingai mano, kad dar visai neseniai buvo privaloma į tinklą sujungtus 
produktus perjungti į mažo galingumo režimą; tinklo ryšys užtikrinamas didelio galingumo 
režimo (pavyzdžiui, tuščiosios eigos režimo ar netgi aktyvios būsenos) sąlygomis. 
Prietaisams, kuriems iki šiol nebuvo taikomi budėjimo režimo/išjungimo reikalavimai –
atsižvelgiant į tai, kad įprasto budėjimo režimo sąlygomis tinklinis ryšys neįmanomas ir todėl 
jis netinkamas naudoti pagal paskirtį – netrukus ketinama pradėti taikyti naują vadinamojo 
tinklinio budėjimo režimo priemonę (planuojama, kad ji bus priimta 2013 m. pradžioje). 
Remiantis šia priemone bus nustatyti minėtiems produktams taikytini energijos apribojimai ir 
energijos valdymo reikalavimai, pagal kuriuos teikiant tinklinį ryšį bus privaloma juos 
perjungti į mažesnio galingumo energijos režimą.
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Komisija yra pasiūliusi įtraukti naująjį reglamentą dėl tinklinio budėjimo režimo į esamą 
Budėjimo režimo reglamentą ((EB) Nr. 1275/2008), nes taip galėtų būti išsaugota taikymo 
sritis ir horizontalus priemonės pobūdis; dėl to būtų palengvintas visa apimantis dizainas 
įtraukiant visus prietaisus, įskaitant tuos, kurie kuriami. 

Išvada
Remiantis esamu Budėjimo režimo reglamentu užtikrinama, kad budėjimo režimo sąlygomis 
veikiantys/išjungti elektriniai ir elektroniniai buities prietaisai ir biuro įranga suvartotų labai 
nedaug energijos. Šis budėjimo režimo/išjungimo sąlygomis suvartojamas kiekis galėtų būti 
netgi dar labiau sumažintas remiantis konkretiems produktams skirtais reglamentais.
Produktams, kurie užtikrina tinklinį ryšį ir yra iš naujo aktyvuojami per tinklą, šie 
reikalavimai gali būti netaikomi, nes jie neatitiktų naudojimo paskirties. Taigi, siekiant 
sumažinti į tinklą sujungtų produktų suvartojamos energijos kiekį, kai jie neatlieka 
pagrindinės funkcijos, netrukus planuojama priimti įgyvendinimo priemonę, susijusią su 
tinkliniu budėjimo režimu, pagal kurią šiems produktams bus nustatyti energijos apribojimai 
ir energijos valdymo reikalavimai.
Atsižvelgdama į tai ir į technines pasekmes, taip pat į pirmiau aprašytą potencialiai neigiamą 
visiško išjungimo jungiklių poveikį, Komisija nesvarsto galimybės nustatyti bendro 
reikalavimo naudoti visiško išjungimo jungiklius.


