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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit voor Europese regelgeving die erin voorziet dat elektrische apparatuur altijd 
wordt voorzien van een aan-/uitschakelaar, zodat apparaten niet permanent in de 
stroomverspillende stand-bystand behoeven te staan. Volgens indiener zijn sommige 
apparaten tegenwoordig niet meer voorzien van een aan-/uitschakelaar, omdat dergelijke 
apparaten veelal permanent ingeschakeld zijn (bijv.WLAN, internetrouters, settopboxen, etc.). 
Om een apparaat uit te schakelen is er voor de consument dus geen andere keus dan de 
stekker uit het stopcontact te trekken. Dit kan echter in bepaalde gevallen leiden tot verlies 
van de garantie op het apparaat. Bovendien kunnen gegevens of instellingen verloren gaan en 
duurt het opnieuw opstarten vaak lang. Indiener pleit voor het "intelligenter" maken van 
apparaten, zodat zij minder stroom verbruiken bij een gelijkblijvend gebruiksgemak.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Bij de discussies over de invoering van Verordening (EG) nr. 1275/2008 (de zogeheten 
"stand-byverordening") is een verplichte "harde uitschakelaar" zoals indiener voorstelt, 
ernstig in overweging genomen. Gezien de technische beperkingen van harde uitschakelaars 
(zie verder) enerzijds en de zeer strenge verbruiksgrenswaarden voor de stand-bystand in de 
verordening anderzijds is besloten harde uitschakelaars niet verplicht te maken.
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Ingebouwde harde uitschakelaars die de aansluiting van een apparaat op het net verbreken, 
hebben bepaalde technische effecten. Als de schakelaar zich, om makkelijk bereikbaar te zijn, 
aan de voorkant van het apparaat bevindt en de aansluiting op het net aan de achterkant, 
veroorzaakt de bedrading tussen voor- en achterkant geïnduceerde hoogfrequente signalen. 
Die zorgen voor interferentie die de werking van andere apparaten die op het net aangesloten 
zijn, kan storen. Dat geldt met name voor televisietoestellen, magnetrons, indictiekookplaten 
enz. Daarom worden er filters voor dit soort elektromagnetische straling ingebouwd, die tot 
wel 0,5 W aan elektriciteit verbruiken.

Er spelen ook veiligheidsaspecten mee. Als de verbinding met het net wordt uitgeschakeld, 
kan dat elektrische of brandrisico's met zich brengen doordat het maken of verbreken van 
contacten elektrische bogen of vonken kan veroorzaken. Om dit soort effecten te voorkomen, 
moeten de polen van elkaar worden gescheiden. Dit vergt de nodige ruimte, wat het 
productontwerp bemoeilijkt. Elektrische apparaten die onder laagspanningsrichtlijn 
2006/95/EG of R&TTE-richtlijn 1999/5/EG vallen, moeten veilig zijn wanneer zij in de 
handel worden gebracht.

Bovendien zitten in de contactpunten van harde uitschakelaars, die betrouwbaar moeten zijn, 
lang moeten meegaan en inschakelstroompieken moeten aankunnen, aanzienlijke 
hoeveelheden zeldzame metalen. Ook voor de inkapseling en de isolatielagen zijn 
grondstoffen nodig, met negatieve milieueffecten.

De zogeheten "stand-byverordening" (EG) nr. 1275/2008 legt een maximaal 
elektriciteitsverbruik in de stand-bystand op. Vanaf 1 januari 2013 mogen elektrische en 
elektronische apparaten in de stand-bystand niet meer dan 0,5 W verbruiken (1 W voor 
apparaten met een display).

Bovendien kunnen de grenswaarden voor de stand-by- en uitstand worden aangescherpt in 
verticale maatregelen inzake ecologisch ontwerp. Voor televisietoestellen geldt bijvoorbeeld 
nu al het maximumverbruik van 0,5 W.

Uit berekeningen op basis van anekdotische gegevens over televisietoestellen blijkt dat een 
harde uitschakelaar – in het meest optimistische scenario – slechts een besparing van 1% op 
het totale elektriciteitsverbruik zou opleveren.

Indiener heeft gelijk dat apparaten die met een netwerk verbonden zijn, tot dusver geen 
verplichte energiebesparende sluimerstand moeten hebben. Voor een netwerkverbinding is 
een "high power"-stand nodig (bijvoorbeeld "idle mode" of zelfs "active mode"). Voor 
apparaten waarvoor de vereisten inzake stand-by- en uitstand tot nog toe niet gelden omdat de 
normale stand-bystand geen netwerkverbinding mogelijk maakt en dus "niet geschikt is met 
het oog op de gebruiksbestemming", wordt overwogen spoedig een nieuwe maatregel voor 
"networked standby" in te voeren (goedkeuring gepland voor begin 2013). Met deze 
maatregel worden voor deze apparaten verbruiksgrenswaarden en vereisten inzake 
stroombeheer opgelegd waardoor zij ook tijdens de netwerkverbinding op sluimerstand 
moeten overschakelen.

De Commissie heeft voorgesteld om de nieuwe verordening inzake "networked standby" in de 
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bestaande stand-byverordening (EG) nr. 1275/2008 op te nemen omdat zowel het
toepassingsgebied als het horizontale karakter van de maatregel (een vangnetbepaling die alle 
apparatuur, ook apparatuur die nog in ontwikkeling is, omvat) behouden kunnen blijven.

Conclusie
De huidige stand-byverordening zorgt ervoor dat elektrische en elektronische huishoud- en 
kantoorapparaten in de stand-by- en uitstand zeer weinig elektriciteit verbruiken. Het 
elektriciteitsverbruik in de stand-by- en uitstand zou nog verder kunnen worden verlaagd door 
regelgeving voor specifieke apparaten.
Apparaten die met een netwerk verbonden zijn en via het netwerk opnieuw geactiveerd 
worden, kunnen van de vereisten worden vrijgesteld omdat die "niet geschikt zijn met het oog 
op de gebruiksbestemming". Om het elektriciteitsverbruik van met een netwerk verbonden 
apparaten te verminderen wanneer zij geen hoofdfunctie vervullen, zal weldra een 
uitvoeringshandeling betreffende "networked standby" worden goedgekeurd waarin 
verbruiksgrenswaarden en vereisten inzake stroombeheer voor deze apparaten worden 
opgelegd.

Om die redenen, en rekening houdend met bovengenoemde technische implicaties en 
mogelijke negatieve effecten van harde uitschakelaars, is de Commissie niet van plan harde 
uitschakelaars algemeen verplicht te maken.


