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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0034/2012, adresată de Alexander Götz, de cetățenie germană, privind 
obligația de a instala un comutator de pornire/oprire pe aparatele electrice

1. Rezumatul petiției

Petiționarul pledează în favoarea unei legislații europene care să prevadă obligativitatea ca 
toate aparatele electrice să fie întotdeauna echipate cu un comutator de pornire/oprire, astfel 
încât aceste aparate electrice să nu fie lăsate în permanență în modul standby, consumând 
energie electrică. Potrivit petiționarului, unele aparate nu sunt echipate în prezent cu un 
comutator de pornire/oprire, deoarece funcționează de cele mei multe ori în permanență (de 
exemplu, dispozitive wireless, routere de internet, decodoare etc.) Astfel, pentru a opri un 
aparat, utilizatorul nu are altă opțiune decât să îl scoată din priză. În unele cazuri, această 
metodă poate duce la pierderea garanției aparatului. În plus, datele sau setările se pot pierde 
și, de cele mai multe ori, repornirea durează mult timp. Petiționarul solicită ca aparatele să fie 
concepute pentru a fi „mai inteligente”, astfel încât să consume mai puțină energie electrică, 
rămânând în același timp ușor de utilizat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

În timpul dezbaterilor privind introducerea Regulamentului (CE) nr. 1275/2008 (așa-numitul 
„Regulament privind modul standby”), s-a luat cu seriozitate în considerare cerința de 
instalare a comutatoarelor de oprire, după cum a propus petiționarul. Ținând seama de 
limitările tehnologice referitoare la comutatoarele de oprire (a se vedea mai jos), pe de o parte, 
și limitele de consum energetic foarte stricte pentru modurile standby/oprit din regulament, pe 
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de altă parte, s-a adoptat decizia de a nu introduce o cerință pentru comutatoarele de oprire.

Comutatoarele de oprire încorporate într-un dispozitiv pentru a deconecta rețeaua de 
alimentare cu curent alternativ poate avea anumite efecte tehnice. Dacă din motive de 
accesibilitate comutatorul este amplasat în partea din față a aparatului, iar sursa de alimentare 
se află în partea din spate, cablajul dintre cele două cauzează apariția unor semnale induse de 
înaltă frecvență care cauzează bruiaje, putând afecta funcționarea altor aparate conectate la 
sursă, în special în cazul televizoarelor, cuptoarelor cu microunde, plitelor cu inducție etc. 
Pentru a evita acest fenomen, au fost încorporate filtre pentru acest tip de radiație 
electromagnetică, cu un consum de energie electrică de până la 0,5 W.

De asemenea, trebuie luate în considerare aspectele legate de siguranță: oprirea rețelei de 
alimentare cu electricitate prezintă riscuri de electrocutare și incendiu din cauza arcurilor 
electrice/scânteilor generate prin stabilirea și desfacerea contactelor electrice. Pentru a se evita 
aceste efecte, este necesară separarea polilor. Cerințele referitoare la spațiul fizic necesar 
pentru o astfel de separare sunt problematice și compromit proiectarea produsului. Se observă 
că, în conformitate cu Directiva privind joasa tensiune 2006/95/CE sau Directiva R&TTE 
1995/5/CE, echipamentul electric trebuie să prezinte siguranță în momentul comercializării pe 
piață.

Mai mult, comutatoarele de oprire rezistente, cu durată lungă de utilizare și cu capacitatea de 
a transporta curent de pornire cu sursă de alimentare de înaltă tensiune utilizează cantități 
însemnate de metale rare în realizarea contactului și pentru pârghiile de contact. Materialele 
de încasetare și straturile izolatoare exercită o sarcină suplimentară asupra resurselor materiale 
primare și au un impact ecologic advers. 

Așa-numitul „Regulament privind modul standby” (CE) nr. 1275/2008 cuprinde cerințe 
privind consumul minim de energie în modul standby. Începând din ianuarie 2013, aparatele 
electrice și electronice trebuie să înregistreze un consum mai mic de 0,5 W (1 W dacă aparatul 
are integrat un ecran) în modul standby/oprit.

Mai mult, limitele de energie pentru modul standby/oprit pot fi puse în aplicare prin 
intermediul măsurilor verticale de proiectare ecologică. De exemplu, în cazul televizoarelor a 
fost deja implementată cerința privind consumul maxim de 0,5 W.

Calculele pentru televizoare, bazate pe informații neverificate, arată că introducerea unui 
buton de oprire - chiar și în cel mai fericit caz - nu ar economisi decât 1% din consumul total 
de energie.

După cum deduce în mod corect petiționarul, nu s-a impus trecerea la modul de consum redus 
de energie în cazul produselor care funcționează în rețea. Conectivitatea în rețea este asigurată 
în modurile cu consum ridicat de energie (de exemplu modul inactiv sau chiar modul activ). 
Se plănuiește introducerea neîntârziată a unei noi măsuri pentru „modul standby în rețea” 
(adoptare programată pentru începutul anului 2013) în cazul echipamentelor care nu făceau 
până în prezent obiectul cerințelor privind modul standby/oprit - în eventualitatea în care 
modul standby obișnuit nu permite conectarea la rețea și este, așadar, „necorespunzător pentru
scopul în care a fost proiectat”.. Măsura menționată mai sus va introduce limite de consum 
energetic și cerințe de gestionare a energiei pentru produsele în cauză, impunând trecerea la 
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moduri de consum redus de energie, deși oferă conectivitate în rețea.

Comisia a propus să se încorporeze noul regulament privind modul standby în rețea în 
actualul Regulament [(CE) nr. 1275/2008] privind modul standby, întrucât domeniul de 
aplicare, precum și caracterul orizontal al măsurii, care permite o proiectare „de încorporare 
generală” pot fi menținute, cuprinzând toate tipurile de echipament, inclusiv echipamentul 
aflat în dezvoltare. 

Concluzie
Actualul Regulament privind modul standby garantează faptul că aparatele electrice și 
electronice pentru uz casnic și pentru birou înregistrează consum foarte redus de energie în 
modul standby/oprit. Acest nivel de consum pentru modul standby/oprit ar putea scădea în 
cadrul reglementărilor specifice fiecărui produs în parte.
Produsele care furnizează conectivitate în rețea și se reactivează prin intermediul rețelei ar 
putea fi scutite de cerințe, întrucât ar putea fi „necorespunzătoare pentru scopul în care au fost 
create”. Astfel, pentru a reduce consumul de energie al produselor în rețea atunci când nu 
execută o funcție principală, se plănuiește să se adopte curând o măsură de punere în aplicare 
privind modul standby în rețea, care ar introduce limite pentru consumul de energie și cerințe 
de gestionare a energiei în cazul acestor produse. 
Ținând seama de toate acestea și luând în considerare implicațiile tehnice și eventualele efecte 
adverse ale comutatoarelor de oprire descrise mai sus, Comisia nu are în vedere introducerea 
unei cerințe privind comutatoarele de oprire generală.


