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Przedmiot: Petycja 0034/2012, którą złożył Alexander Götz (Niemcy) w sprawie 
obowiązku instalowania wyłącznika w urządzeniach elektrycznych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się przyjęcia wspólnotowych przepisów przewidujących, 
że urządzenia elektryczne powinny być zawsze zaopatrzone w wyłącznik, tak aby nie 
pozostawały stale w trybie czuwania, który prowadzi do marnotrawstwa energii elektrycznej. 
Zdaniem składającego petycję obecnie w niektórych urządzeniach nie instaluje się już 
wyłącznika, ponieważ są one stale włączone (np. WLAN, routery internetowe, dekodery itp.). 
Aby wyłączyć urządzenie, konsument może jedynie odłączyć kabel zasilający. W niektórych 
przypadkach może to jednak prowadzić do utraty gwarancji na urządzenie. Co więcej, może 
to powodować również utratę danych i zapisanej konfiguracji, a ponowne uruchomienie 
zajmuje często dużo czasu. Składający petycję domaga się nadania urządzeniom bardziej 
inteligentnego charakteru, tak aby zużywały one mniej energii elektrycznej, a jednocześnie 
pozostały równie proste w użyciu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

W toku dyskusji wokół przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 1275/2008 (tzw. „rozporządzenie w 
sprawie trybu czuwania”) dogłębnie rozważano zaproponowany przez składającego petycję 
obowiązek instalowania wyłącznika sprzętowego. Mając na uwadze ograniczenia techniczne 
związane z instalacją wyłączników sprzętowych (patrz poniżej) z jednej strony oraz 
wynikające z rozporządzenia rygorystyczne wymogi dotyczące ograniczeń mocy dla urządzeń 



PE494.754v01-00 2/3 CM\911592PL.doc

PL

znajdujących się w trybie czuwania z drugiej strony, zdecydowano jednak nie wprowadzać 
obowiązku instalacji wyłączników sprzętowych.

Stosowanie wyłączników sprzętowych, wbudowanych w urządzenie w celu odłączenia 
głównego źródła zasilania od sieci prądu zmiennego, może mieć pewne konsekwencje natury 
technicznej. Jeżeli dla wygody użytkownika wyłącznik zainstalowany jest z przodu, a 
zasilanie z tyłu urządzenia, okablowanie łączące część tylną i przednią powoduje, że powstałe 
sygnały wysokiej częstotliwości przyczyniają się do powstawania zakłóceń, które mogą 
wpływać na funkcjonowanie innych urządzeń podłączonych do danego źródła prądu, 
zwłaszcza telewizora, kuchenki mikrofalowej, płyt indukcyjnych itp. W celu uniknięcia 
przedstawionego zjawiska do tego typu promieniowania elektromagnetycznego można 
zainstalować specjalne filtry, których zużycie energii elektrycznej wynosi do 0,5 W.

Istnieją również aspekty bezpieczeństwa. Wyłączanie napięcia zasilającego może być 
przyczyną pożaru i innych niebezpieczeństw związanych z elektrycznością, ponieważ w 
wyniku łączenia i rozłączania styków dochodzi do wyładowań/iskrzenia. W celu uniknięcia 
tych efektów bieguny muszą być oddzielone. Uzyskanie niezbędnej do takiego rozdzielenia 
przestrzeni fizycznej jest dużym wyzwaniem i jest ściśle związane z konstrukcją produktu. 
Należy zauważyć, iż zgodnie z dyrektywą o niskim napięciu 2006/95/WE lub dyrektywą 
RTTE 1995/5/WE urządzenie elektryczne powinno być bezpieczne w momencie jego 
wprowadzania na rynek.

Ponadto do produkcji styków oraz przełączników do styków w trwałych i niezawodnych 
wyłącznikach sprzętowych, które przeznaczone są do stosowania przy zasilaniu o dużej mocy, 
używa się dużych ilości rzadkich metali. Materiały używane do hermetyzacji i warstw 
izolacyjnych stanowią dodatkowe obciążenie dla zasobów surowcowych i mają negatywny 
wpływ na środowisko. 

Celem tzw. „rozporządzenia w sprawie trybu czuwania” (WE) nr 1275/2008 jest zadbanie o 
minimalne zużycie prądu w czasie jego pracy w trybie czuwania. Od stycznia 2013 r. 
urządzenia elektryczne i elektroniczne powinny zużywać w trybie czuwania/wyłączenia 
maksymalnie 0,5 W energii (1 W w przypadku urządzenia zintegrowanego).

Co więcej, ograniczenia mocy dla trybu czuwania/wyłączenia urządzenia mogą być 
zwiększone dzięki pionowym środkom wykonawczym w zakresie ekoprojektu. W tym 
momencie na przykład obowiązuje w przypadku telewizorów ograniczenie w wysokości 0,5 
W.

Z obliczeń przeprowadzonych na podstawie niepotwierdzonych danych odnoszących się do 
telewizorów wynika, że wprowadzenie obowiązku instalowania wyłącznika sprzętowego 
pozwoliłoby – nawet przy najbardziej optymistycznych założeniach – zaoszczędzić jedynie 
1% ogólnego zużycia prądu.

Jak słusznie uważa składający petycję, do tej pory nie było obowiązku przełączania urządzeń 
sieciowych na tryb niskiego poboru mocy; podłączenie do sieci odbywa się w trybie 
wysokiego poboru mocy (na przykład w trybie czuwania lub aktywności). W przypadku 
urządzeń nieobjętych do tej pory wymaganiami dotyczącymi trybu czuwania/wyłączenia –
jeżeli zwykły tryb czuwania nie umożliwia połączenia z siecią i z tego powodu urządzenie 
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jest „nieodpowiednie ze względu na jego przeznaczenie” – dla połączonych w sieć trybów 
czuwania przewidziano wprowadzenie w najbliższym czasie nowych środków (planowane 
przyjęcie na początku 2013 r.) . Środki te mają na celu wprowadzenie dla tych urządzeń 
ograniczeń mocy oraz wymogów dotyczących zarządzania zasilaniem, które sprawią, że będą 
one przechodzić na tryb niskiego poboru mocy przy jednoczesnym zapewnieniu połączenia z 
siecią.

Komisja zaproponowała włączenie nowego rozporządzenia w sprawie połączonych w sieć 
trybów czuwania do istniejącego rozporządzenia ((WE) nr 1275/2008), ponieważ dzięki temu 
zachowany zostałby zarówno zakres obowiązywania, jak i horyzontalny charakter środków, 
które ułatwiłyby uniwersalną konstrukcję urządzeń – również tych, nad którymi obecnie 
trwają prace. 

Podsumowanie
Obecne rozporządzenie w sprawie trybu czuwania ma na celu zapewnienie, żeby elektryczne i 
elektroniczne urządzenia biurowe i gospodarstwa domowego zużywały bardzo mało energii 
podczas pracy w trybie czuwania/wyłączenia.W przepisach dotyczących konkretnych 
produktów poziomy zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia mogą nawet zostać jeszcze 
bardziej obniżone.

Urządzenie zapewniające połączenie z siecią, które można reaktywować poprzez sieć, może 
zostać zwolnione z tych wymogów, ponieważ w przeciwnym wypadku byłoby to 
„nieodpowiednie ze względu na jego przeznaczenie” Z tego powodu, w celu zmniejszenia 
zużycia energii przez urządzenia podłączone do sieci w czasie, gdy nie pełnią one swojej 
zasadniczej funkcji, w najbliższym czasie planuje się przyjęcie środków wykonawczych w 
sprawie połączonych w sieć trybów czuwania, w związku z którymi wprowadzone zostaną dla 
tych produktów ograniczenia mocy oraz wymogi dotyczące zarządzania zasilaniem. 
W tym kontekście i przy uwzględnieniu opisanych powyżej konsekwencji technicznych oraz 
potencjalnie niekorzystnych skutków stosowania wyłączników sprzętowych Komisja nie 
zamierza wprowadzać ogólnego obowiązku instalowania wyłączników sprzętowych.


