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Temats: Lūgumraksts Nr. 0034/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Alexander 
Götz, par prasību aprīkot elektroierīces ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iestājas par tādu ES regulējumu, kas paredzētu, ka elektroierīces 
vienmēr būtu aprīkotas ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, lai šīs ierīces nebūtu jāatstāj 
pastāvīgā gaidīšanas režīmā — stāvoklī, kad tiek izšķērdēta elektrība. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja rakstīto dažas ierīces mūsdienās vairs nav aprīkotas ar ieslēgšanas/izslēgšanas 
slēdzi, jo tās lielākoties darbojas nepārtraukti (piemēram, bezvadu ierīces, interneta 
maršrutētāji, dekoderi u. c.). Lai ierīci izslēgtu, patērētājam nav citas izvēles, kā izraut 
kontaktdakšu no ligzdas. Dažos gadījumos tā rezultātā tomēr var tikt zaudēta ierīces garantija.
Turklāt var zaudēt datus vai iestatījumus un ierīces atkārtota ieslēgšana bieži vien ir ilga.
Lūgumraksta iesniedzējs prasa, lai ierīces tiktu padarītas „viedākas”, proti, patērētu mazāk 
elektrības, vienlaikus saglabājot lietošanas ērtumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 27. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

„Sarunu gaitā par Regulas (EK) Nr. 1275/2008 (tā sauktās „gatavības režīma regulas”) 
ieviešanu, padziļināti tika izvērtēta pilnīgās izslēgšanas slēdžu ieviešanas prasība, ko ierosina 
lūgumraksta iesniedzējs. Ņemot vērā ar pilnīgās izslēgšanas slēdžiem saistītos tehniskos 
ierobežojumus (skatīt zemāk), no vienas puses, un regulas stingrus jaudas ierobežojumus 
gatavības un izslēgtā režīmā, no otras puses, tika nolemts neieviest prasību par pilnīgās 
izslēgšanas slēdžiem.
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Primārā maiņstrāvas tīkla avota atvienošanai paredzēto pilnīgās izslēgšanas slēdžu 
iebūvēšanai ierīcēs var būt attiecīgas tehniskās sekas: ja lietotāju vieglākai piekļuvei slēdzis 
atrodas ierīces priekšā, bet barošanas avots aizmugurē, tad elektroinstalācija starp priekšu un 
aizmuguri rada inducētos augstfrekvences signālus, kas izraisa interferenci, kura var ietekmēt 
citas elektroenerģijas avotam pievienotās ierīces, it īpaši televizorus, mikroviļņu krāsnis, 
indukcijas virsmas utt. Lai no tā izvairītos, tiek iebūvēti šim elektromagnētiskā starojuma 
veidam paredzētie filtri, kas patērē līdz 0,5 vatiem elektroenerģijas.

Ir arī daži drošības aspekti: tīkla sprieguma izslēgšana var radīt elektriskos un uguns 
apdraudējumus, kurus izraisa dzirksteles kontaktu savienošanas un atvienošanas laikā. Lai 
izvairītos no šādām sekām, ir nepieciešams atdalīt polus; atdalīšanai nepieciešamās fiziskās 
vietas prasības rada grūtības un traucējumus produktu izstrādātājiem. Ir jāatzīmē, ka tirgū 
laistām elektroierīcēm, uz kurām attiecas Zemsprieguma direktīva 2006/95/EK vai RTTI 
direktīva 1995/5/EK, ir jābūt drošām.

Turklāt drošiem, izturīgiem pilnīgās izslēgšanas slēdžiem, kas būtu spējīgi vadīt lieljaudas 
izsitienstrāvu, kontaktos un kontaktu svirās būtu nepieciešams būtisks reto metālu daudzums. 
Iekapsulēšanas un starpslāņu izolācijas materiāli vēl vairāk palielina materiālo resursu 
daudzumu, un tiem ir nelabvēlīga ietekme uz vidi. 

Tā sauktā „Gatavības režīma regula” (EK) Nr. 1275/2008 nosaka minimālo elektroenerģijas 
patēriņu gatavības režīmā. Sākot ar 2013. gada janvāri elektriskās un elektroniskās ierīces 
nedrīkst patērēt vairāk par 0,5 vatiem (1 vatu, ja tajā ir integrēts displejs) gatavības un izslēgtā 
režīmā. 

Turklāt elektroenerģijas patēriņa ierobežojumus gatavības un izslēgtā režīmā var pastiprināt 
vertikālie ekodizaina pasākumi. Piemēram, televizoriem 0,5 vatu prasība jau pastāv.

Uz atsevišķiem datiem balstīti aprēķini attiecībā uz televizoriem rāda, ka pilnīgās izslēgšanas 
slēdža ieviešana — pat vislabākajā gadījumā — ietaupītu tikai 1 % no vidējā elektroenerģijas 
patēriņa.

Lūgumraksta iesniedzējs pareizi uzskata, ka tīklu produktiem līdz šim nebija jāpāriet uz 
zemas jaudas režīmiem; tīkla savienojamība tiek nodrošināta augstas jaudas režīmos 
(piemēram, tukšgaitas režīmā vai pat aktīvajos režīmos). Ierīcēm, uz kurām līdz šim neattiecās 
gatavības un izslēgtā režīma prasības — jo normāls gatavības režīms nenodrošina tīkla 
savienojamību un tādējādi ir „neatbilstošs paredzētajai izmantošanai” —, drīzumā ir paredzēts 
ieviest jaunus pasākumus tīkla „gatavības režīmiem” (plānošana: paredzēts pieņemt 
2013. gada sākumā). Šie pasākumi ieviesīs elektroenerģijas patēriņa ierobežojumus un jaudas 
pārvaldīšanas prasības šiem produktiem, uzliekot tiem pienākumu pāriet uz zemas jaudas 
režīmiem tīkla savienojamības nodrošināšanas laikā.

Komisija ir ierosinājusi iestrādāt jaunu regulu par tīkla gatavības režīmu esošajā gatavības 
režīma regulā ((EK) Nr. 1275/2008), jo tiek saglabāta darbības joma, kā arī pasākumu 
horizontālais raksturs, kas atvieglo visaptverošo pieeju visām ierīcēm, tostarp tām, kuras vēl ir 
izstrādes procesā. 
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Secinājums
Pašreizējā gatavības režīma regula nodrošina, ka elektriskajām un elektroniskajām 
mājsaimniecības un biroja ierīcēm ir ļoti zems elektroenerģijas patēriņš gatavības un izslēgtā 
režīmā. Šie patēriņa līmeņi gatavības un izslēgtajam režīmam var vēl tikt pazemināti katram 
produktam paredzētajos noteikumos.
Uz ierīcēm, kas nodrošina tīkla savienojamību un kas tiek atkārtoti iedarbinātas no tīkla, šīs 
prasības var neatteikties, jo tas būtu „neatbilstoši paredzētajai izmantošanai”. Tādēļ, lai 
samazinātu tīklu produktu elektroenerģijas patēriņu tad, kad tie neveic savu pamatfunkciju, 
drīzumā tīkla gatavības režīmam tiek plānots ieviest īstenošanas pasākumus, kas šiem 
produktiem noteiks elektroenerģijas patēriņa ierobežojumus un elektroenerģijas pārvaldības 
prasības. 
Ņemot vērā šo un iepriekš aprakstīto pilnīgās izslēgšanas slēdžu tehniskās sekas un iespējamo 
nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, Komisija neapsver vispārīgās prasības ieviešanu par pilnīgās 
izslēgšanas slēdžiem.”


