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II
(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 801/2013 НА КОМИСИЯТА
от 22 август 2013 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 по отношение на изискванията за екопроектиране
към електрическото и електронното битово и офис оборудване във връзка с консумацията му на
електроенергия в режим „в готовност“ и режим „изключен“, както и за изменение на Регламент
(ЕО) № 642/2009 по отношение на изискванията за екопроектиране на телевизори
(текст от значение за ЕИП)

като един от приоритетите. Съответно през периода
2010—2011 г. Комисията направи предварително
проучване, в което бяха анализирани техническите, еколо
гичните и икономическите аспекти на мрежовия режим
на готовност. Проучването беше планирано съвместно със
заинтересовани страни от ЕС и трети държави, като резул
татите бяха направени обществено достояние.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване
на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към
продукти, свързани с енергопотреблението (1), и по специално
член 15, параграф 1 от нея,

(4)

Според резултатите от проучването консумацията на
енергия от продуктите от областта на електрическото и
електронното битово и офис оборудване, продавани в
Общността, свързана със състояния, водещи до мрежови
режим на готовност, е възлизала на 54 TWh за 2010 г.,
което се равнява на 23 милиона тона емисии на CO2. Ако
не бъдат взети конкретни мерки се предвижда потреб
лението да нарасне до 90 TWh през 2020 г. Беше
направено заключението, че консумацията на електрое
нергия, свързана с мрежовия режим на готовност, може
да бъде намалена значително. Настоящият регламент
следва да повиши степента на пазарно разпространение
на технологиите, осигуряващи повишена енергийна ефек
тивност в мрежови режим на готовност, което ще доведе
до прогнозирани годишни икономии на енергия от
36 TWh през 2020 г. и 49 TWh през 2025 г. в
сравнение със сценария на обичайната практика.

(5)

По-специално с проучването се установи, че функцията
за управление на консумацията, която превключва
оборудването към състояние на мрежови режим на
готовност, когато то не изпълнява основната функция, е
от основно значение за осигуряването на потенциалните
икономии. Приема се, че оборудването, задействано
повторно от външен или вътрешен сигнал за задействане,
може да бъде в активен режим за ограничен период от
време, независимо от своята(ите) основна(и) функция(и),
например за да се даде възможност за сервизно
обслужване или за изтегляне на програмно осигуряване.
Управлението на консумацията следва да гарантира, че
след като завърши изпълнението на задачите, продуктът
се връща в състояние на мрежови режим на готовност.

след консултация с Консултативния форум по екопроектиране,
като има предвид, че:
(1)

В член 16, параграф 2 от Директива 2005/32/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (2) се предвижда
мярка за прилагане, като една от приоритетните мерки
е намаляването на загубите в режим „в готовност“ за
дадена продуктова група.

(2)

Консумацията на електроенергия на електрическо и елек
тронно битово и офис оборудване в мрежови режим на
готовност беше разгледана в техническото, екологично и
икономическо проучване относно загубите в режим „в
готовност“ и режим „изключен“, проведено през
2006/2007 г. С него се стигна до заключението, че
възможността за свързване в мрежа се превръща в обща
характеристика на битовото и офис оборудването. Регула
торният комитет за екопроектирането на продукти, консу
миращи енергия, препоръча на 21 юни 2008 г. въпросът
за мрежовия режим на готовност да се разгледа в отделна
процедура, тъй като по това време липсваха данни.

(3)

Работният план за екопроектиране за периода
2009—2011 г. определи мрежовия режим на готовност

(1) ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.
(2) ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 29.
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Заключението на предварителното проучване е, че в
мрежови режим на готовност е нужно да се въведат
различни изисквания според степента на достъпност по
мрежа. За целта бяха идентифицирани ограничен брой
уреди HiNA, сред които маршрутизатор, мрежов кому
татор, точка за достъп до безжична мрежа, концентратор
и модем, чиято основна функция е обработката на мрежов
трафик. Тъй като се очаква това оборудване да реагира на
входящия трафик незабавно, състоянието на мрежови
режим на готовност може да бъде еквивалентно на
режим „неактивен“.
Като се има предвид, че функционалните възможности в
условията на режим „в готовност“ и на мрежови режим на
готовност са взаимосвързани и продуктовият обхват е
същият, на 14 септември 2011 г. Консултативният
форум по екопроектиране подкрепи становището, че
изискванията за екопроектиране по отношение на
мрежовия режим на готовност следва да бъдат форму
лирани в акт за изменение на съществуващия Регламент
(ЕО) № 1275/2008 на Комисията (1).
Изискванията за режимите „в готовност“ и „изключен“,
както и за мрежовия режим на готовност следва да
бъдат преразгледани заедно. Като се има предвид, че
датата за преразглеждане, определена в Регламент (ЕО)
№ 1275/2008, предшества влизането в сила на първия
етап на изискванията за мрежовия режим на готовност,
датата за преразглеждане на регламента следва да бъде
отложена с една година.
Като се има предвид, че телевизорите, които са предмет на
мерки за прилагане на екопроектиране, специфични за
продукта, бяха изключени от обхвата на Регламент (ЕО)
№ 1275/2008, изискванията за екопроектиране за
мрежови режим на готовност при телевизорите са
включени в Регламент (ЕО) № 642/2009 на Комисия
та (2). Според резултатите от техническото, екологично и
икономическо проучване на мрежовия режим на
готовност изискванията за екопроектиране за мрежовия
режим на готовност на телевизорите ще осигурят
прогнозни икономии от 10 TWh до 2020 г.
По отношение на кафеварките, в рамките на Консулта
тивните форуми по екопроектиране (3) от 16 декември
2011 г. и 18 април 2012 г. бе подкрепено становището,
че не трябва да бъде приемана мярка за прилагане,
специфична за продукта, а изискванията на Регламент
(ЕО) № 1275/2008 следва да бъдат формулирани поподробно за кафеварките.
С настоящия регламент се въвеждат спецификации за
прилагане на изискванията за управление на консу
мацията на мощност на кафеварките по отношение на
времето на закъснение по подразбиране, след което
уредите превключват автоматично в режим „в готовност/
изключен“.
Въз основа на резултатите от техническото, екологично и
икономическо проучване на битовите кафеварки,
проведено във връзка с Директивата за екопроектирането,
може да се заключи, че ограничаването на времето на

(1) ОВ L 339, 18.12.2008 г., стр. 45.
(2) ОВ L 191, 23.7.2009 г., стр. 42.
(3) ОВ L 190, 18.7.2008 г., стр. 22.
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закъснение, след което кафеварките превключват авто
матично в режим „в готовност/изключен“, ще доведе до
допълнителни годишни икономии от над 2 TWh до
2020 г. Те не са взети предвид при допусканията за
икономиите за Регламент (ЕО) № 1275/2008,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Изменения на Регламент (ЕО № 1275/2008
Регламент (ЕО) № 1275/2008 се изменя, както следва:
1) Заглавието се заменя със следното:
„Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията от
17 декември 2008 година за прилагане на Директива
2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на изискванията за екопроектиране към
електрическото и електронното битово и офис
оборудване във връзка с консумацията му на електрое
нергия в режим „в готовност“, режим „изключен“ и
мрежови режим на готовност“
2) Член 1 се заменя със следното:
„Член 1
Предмет и обхват
Настоящият регламент определя изисквания за екопро
ектиране по отношение на консумацията на електроенергия
в режим „в готовност“, режим „изключен“ и мрежови режим
на готовност във връзка с пускането на пазара на елек
трическо и електронно битово и офис оборудване.
Настоящият регламент не се отнася за електрическо и елек
тронно битово и офис оборудване, което, за да може да
работи по предназначение, се предлага на пазара заедно с
външни електрозахранващи устройства за понижено напре
жение.“
3) В член 2 се добавят следните определения:
„10. „мрежа“ означава комуникационна инфраструктура с
топология от връзки, архитектура, включително физи
ческите компоненти, принципи на организация, комуни
кационни процедури и формати (протоколи);
11. „мрежови режим на готовност“ означава състояние, при
което оборудването е в състояние да възобнови изпъл
нението на функция чрез сигнал за задействане от
разстояние, постъпил чрез мрежова връзка;
12. „сигнал за задействане от разстояние“ означава сигнал,
произведен извън оборудването и постъпващ по мрежа;
13. „мрежов порт“ означава жичен или безжичен физически
интерфейс за мрежова връзка, намиращ се върху оборуд
ването, чрез който то може да бъде задействано от
разстояние;
14. „логически мрежов порт“ означава мрежова технология,
функционираща през физически мрежов порт;
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15. „физически мрежов порт“ означава физическата (апа
ратна) среда на мрежовия порт. Даден физически
мрежов порт може да бъде използван от две или
повече мрежови технологии;
16. „достъпност по мрежа“ означава способността на
оборудването да възобновява изпълнението на функции
след като на мрежов порт е регистриран сигнал за
задействане от разстояние;
17. „оборудване, свързвано към мрежа“ означава оборудване,
което може да се свързва към мрежа и има един или
повече мрежови портове;
18. „оборудване, свързвано към мрежа, с висока степен на
достъпност по мрежа“ (оборудване HiNA) означава
оборудване, което изпълнява като основна(и) функция(и)
само и изключително една или повече от следните
функции: маршрутизатор, мрежов комутатор, точка за
достъп до безжична мрежа, концентратор, модем,
телефон за гласови съобщения чрез интернет протокол
(VoIP), видеотелефон;
19. „оборудване, свързвано към мрежа, с функционални
възможности за висока степен на достъпност по
мрежа“ (оборудване с функционални възможности
HiNA)
означава оборудване с функционални
възможности на маршрутизатор, мрежов комутатор,
точка за достъп до безжична мрежа или комбинация
от тях, но не е оборудване, свързвано към мрежа, с
висока степен на достъпност по мрежа (оборудване
HiNA);
20. „маршрутизатор“ означава мрежово устройство, чиято
основна функция е да определя оптималния маршрут,
по който следва да се препраща мрежовият трафик.
Маршрутизаторите препращат пакети от една мрежа
към друга въз основа на информацията от мрежовия
слой (L3);
21. „мрежов комутатор“ означава мрежово устройство,
чиято основна функция е да филтрира, препраща и
разпределя кадри въз основа на адреса на местоназна
чение, съдържащ се във всеки кадър. Всички комутатори
работят поне на нивото на каналния слой (L2);
22. „точка за достъп до безжична мрежа“ означава
устройство, чиято основна функция е да осигури
връзка чрез протокола IEEE 802.11 (Wi-Fi) до
множество клиенти;
23. „концентратор“ означава мрежово устройство, което
съдържа множество портове и се използва за свързване
на сегменти от локална мрежа;
24. „модем“ означава устройство, чиято основна функция е
да предава и приема цифрово модулирани аналогови
сигнали по жична мрежа;
25. „печатащо оборудване“ означава оборудване, което
извежда върху хартия резултатите от подаваните елек
тронни данни. Печатащото оборудване може да има
допълнителни функции и може да се предлага на
пазара като многофункционално устройство или много
функционално изделие;
26. „голямоформатно печатащо оборудване“ означава
печатащо оборудване, проектирано за печатане върху
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носители А2 и по-големи, включително оборудване,
проектирано да работи с ролен носител с широчина
най-малко 406 mm;
27. „система за дистанционно присъствие“ означава специа
лизирана система с висока разделителна способност за
видеоконферентна връзка и за съвместна работа, която
включва потребителски интерфейс, камера с висока
разделителна способност, екран, озвучителна система и
възможност за кодиране и декодиране на видео и звуков
сигнал;
28. „битова кафеварка“ означава уред с нетърговска цел за
варене на кафе;
29. „битова кафеварка за шварцкафе“ означава битова кафе
варка, която за извлича кафето чрез просмукване;
30. „нагревател“ означава елемент от кафеварка, който
преобразува електроенергията в топлина за загряване
на вода;
31. „подгряване на каната“ означава функция за затопляне
на кана, която се намира върху кафеварката;
32. „цикъл на варене“ означава процес, който трябва да
завърши, за да се приготви кафето;
33. „самопочистване“ означава процес, който кафеварката
извършва, за да почисти вътрешността си. Този процес
може да бъде обикновено изплакване или процес на
измиване с използване на специфични добавки;
34. „премахване на накипа“ означава процес, който кафе
варката извършва, за да премахне напълно или
частично потенциален накип във вътрешността си;
35. „настолен терминален клиент“ означава компютър,
който разчита на връзка с отдалечени изчислителни
ресурси (напр. компютърен сървър, отдалечена работна
станция), за да придобие основните си функционални
възможности и при който дисковите запаметяващи
устройства не са неделима част от продукта.
Основният модул на настолен терминален клиент
трябва да бъде предназначен за използване на
постоянно място (напр. върху бюро), а не за прено
симост. Настолните терминални клиенти могат да
извеждат информация на външен или, когато е част от
продукта, вътрешен екран;
36. „работна станция“ означава високопроизводителен
компютър за един потребител, използван предимно за
графични приложения, автоматизирано проектиране,
разработване на програми, финансови и научни прило
жения, както и за други задачи, изискващи висока
изчислителна мощност, със следните характеристики:
а) има средно време между отказите (MTBF) най-малко
15 000 часа;
б) поддържа код за коригиране на грешки (ККГ) и/или
буферирана памет;
в) отговаря на три от следните пет характеристики:
1) има допълнително захранване за високопроизво
дителни графични карти (т.е. допълнително
захранване от 12 V чрез PCI-E с 6 извода);
2) системата му е опроводена за прорезен съеди
нител, по-голям от × 4 PCI-E, върху дънната
платка в допълнение към графичния(те) проре
зен(ни) съединител(и) и/или поддръжка на PCI-X;
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3) не поддържа многопроцесорни графични карти с
обща памет (UMA);
4) включва пет или повече съединители PCI, PCI-E
или PCI-X;
5) може да поддържа много процесори — два или
повече централни процесори (трябва да поддържа
физически отделни процесорни корпуси/гнезда,
тоест това изискване не е удовлетворено, ако се
поддържа един многоядрен процесор);
37. „преносима работна станция“ означава компютър с
високи показатели за един потребител, използван
предимно за графични приложения, автоматизирано
проектиране, разработване на програми, финансови и
научни приложения, както и за други задачи,
изискващи висока изчислителна мощност, с изключение
на игри, и който е проектиран специално за прено
симост и за продължителна работа със или без
директна връзка към захранващ източник с променливо
напрежение. Преносимите работни станции използват
вграден екран и могат да работят с вградена акуму
латорна батерия или друг преносим захранващ
източник. Повечето преносими работни станции
използват външно захранващо устройство и имат
вградена клавиатура и показващо устройство.
Преносимата работна станция има следните характе
ристики:
а) има средно време между отказите (MTBF) най-малко
13 000 часа;
б) има поне една отделна графична карта (dGfx), отго
варяща на класификация Г3 (с големина на кадровия
буфер > 128 бита), Г4, Г5, Г6 или Г7;
в) поддържа включването на три или повече вътрешни
запаметяващи устройства;
г) поддържа системна памет от поне 32 GB;
38. „малък сървър“ означава вид компютър, който обик
новено използва компоненти на настолни компютри в
конструкция на настолен компютър, но е предназначен
да действа предимно като запаметяващо устройство за
други компютри и да изпълнява функции като осигу
ряване на услуги за мрежова инфраструктура и съхра
няване на данни/медии, и който има следните характе
ристики:
а) проектиран е като тип „поставка“, тип „кула“ или в
друга форма, подобна на тези на настолните
компютри, така че системите за обработка на
данни, запаметяване и осъществяване на връзка с
мрежата се намират в една кутия;
б) проектиран е да работи 24 часа на ден и 7 дни в
седмицата;
в) проектиран е главно за работа в среда с множество
едновременно действащи потребители, които
обслужва посредством свързани в мрежа клиентски
устройства;
г) когато се пуска на пазара с операционна система,
операционната система е проектирана за домашен
сървър или за нископроизводителни сървърни прило
жения;
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д) не се пуска на пазара с отделна графична карта
(dGfx), отговаряща на класификация, различна от
G1;
39. „компютърен сървър“ означава компютърен продукт,
който предоставя услуги и управлява мрежовите
ресурси на клиентски терминали като настолни
компютри, преносими компютри, настолни терминални
клиенти, телефони с интернет протокол (IP) или други
компютърни сървъри. Компютърният сървър обик
новено се пуска на пазара за използване в центрове за
данни и в офисна/корпоративна среда. Достъпът до
компютърен сървър се осъществява преди всичко чрез
мрежови връзки, а не чрез преки потребителски входни
устройства като клавиатура или мишка.
Компютърният сървър има следните характеристики:
а) проектиран е да поддържа операционни системи
(ОС) за компютърни сървъри и/или програми за
управление на ОС и е предназначен да изпълнява
инсталирани от потребителя корпоративни прило
жения;
б) поддържа код за коригиране на грешки (ККГ) и/или
буферирана памет (включително буферирани модули
на памети с двустранно разположение на изводите
(DIMM) и конфигурации от вида „буфер върху
платката“ (BOB);
в) пуска се на пазара с едно или повече захранващи
устройства от вида променливо напрежение/пос
тоянно напрежение;
г) всички процесори имат достъп до споделена
системна памет и са независимо достъпни за
отделна ОС или програма за управление на ОС.“
4) Член 3 се заменя със следното:
„Член 3
Изисквания за екопроектиране
Изискванията за екопроектиране по отношение на консу
мацията на електроенергия в режим „в готовност“, режим
„изключен“ и мрежови режим на готовност са определени в
приложение II.“
5) Член 7 се заменя със следното:
„Член 7
Преразглеждане
Комисията преразглежда настоящия регламент и представя
резултатите от преразглеждането пред Консултативния
форум не по-късно от 7 януари 2016 г. в светлината на
техническия напредък. Преразглеждането ще бъде насочено
по-специално към обхвата и изискванията за режима „в готов
ност/изключен“ и целесъобразността и нивото на изиск
ванията за мрежовия режим на готовност във връзка с
третия етап на изпълнение (2019 г.).

23.8.2013 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Преразглеждането може да е насочено inter alia към профе
сионално оборудване и продукти, оборудвани с електродви
гатели, управлявани с дистанционно управление.“
6) Член 8 се заменя със следното:
„Член 8
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Точка 1 от приложение II се прилага считано от 7 януари
2010 г.
Точка 2 от приложение II се прилага считано от 7 януари
2013 г.
Точка 3 от приложение II се прилага считано от 1 януари
2015 г.
Точка 4 от приложение II се прилага считано от 1 януари
2017 г.
Точка 5 от приложение II се прилага считано от 1 януари
2019 г.
Точка 6 от приложение II се прилага считано от 1 януари
2015 г.
Точка 7 от приложение II се прилага считано от 1 януари
2015 г.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се
прилага пряко във всички държави членки.“
7) Приложение II се изменя, както следва:
а) в точка 2 буква г) се заменя със следното:
„г) Управление на консумацията за всяко оборудване,
различно от оборудване, свързвано към мрежа
Оборудването трябва, освен когато това е нецелесъ
образно за използването по предназначение, да
предлага функция за управление на консумацията
или подобна функция. Когато оборудването не
работи с основната си функция и друг(и) продукт(и),
консумиращ(и) енергия, не е(са) зависим(и) от
функциите му, функцията за управление на консу
мацията трябва след възможно най-краткия интервал
от време, съвместим с използването по предназначение,
да превключва оборудването автоматично към:
— режим „в готовност“, или
— режим „изключен“, или
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„3. Считано от 1 януари 2015 г.:
а) Възможност за дезактивиране на връзката(ите) с
безжичната мрежа
Всяко оборудване, свързвано към мрежа, което
може да бъде свързано с безжична мрежа, трябва
да предлага възможност на потребителя да дезак
тивира връзката(ите) с безжичната мрежа. Това
изискване не важи за продукти, които разчитат
на една единствена мрежова връзка за използването
си по предназначение и нямат жична мрежова
връзка.
б) Управление на консумацията
свързвано към мрежа

на

оборудване,

Оборудването трябва, освен когато това е нецелесъ
образно за използването по предназначение, да
предлага функция за управление на консумацията
или подобна функция. Когато оборудването не
работи с основната си функция и друг(и)
продукт(и), консумиращ(и) енергия, не е(са) зави
сим(и) от функциите му, функцията за управление
на консумацията трябва след възможно найкраткия интервал от време, съвместим с изпол
зването по предназначение, да превключва оборуд
ването автоматично към състояние на мрежови
режим на готовност.
В състояние, осигуряващо мрежови режим на
готовност, функцията за управление на консу
мацията може да превключва оборудването авто
матично в режим „в готовност“ или в режим
„изключен“ или в друго състояние, при което не
се превишава изискваната консумация за режима „в
готовност“ и/или „изключен“.
Функцията за управление на консумацията или
подобна функция, следва да бъде налице за
всички мрежови портове на оборудването,
свързвано към мрежа.
Функцията за управление на консумацията или
подобна функция, следва да бъде активирана,
освен ако не са дезактивирани всички мрежови
портове. В последния случай функцията за
управление на консумацията или подобна
функция, следва да се активира, ако някой от
мрежовите портове бъде активиран.
Интервалът от време по подразбиране, след който
функцията за управление на консумацията или
подобна функция превключва оборудването авто
матично в състояние, осигуряващо мрежови
режим на готовност, не трябва да надвишава 20
минути.

— друго състояние, при което не се превишават
изискваните нива на консумация на мощност в
режим „изключен“ и/или в режим „в готовност“,
когато оборудването е свързано към захранващата
електрическа мрежа.

в) Оборудване, свързвано към мрежа, което има един
или повече режими на готовност, трябва да бъде в
съответствие с изискванията за този(тези) режим(и)
на готовност, когато всички мрежови портове са
дезактивирани.

Функцията за управление на консумацията трябва да
бъде активирана.“

г) Оборудване, свързвано към мрежа, различно от
оборудване HiNA, трябва да бъде в съответствие с
разпоредбите на точка 2, буква г), когато всички
мрежови портове са дезактивирани.

б) добавят се следните нови точки 3, 4, 5, 6 и 7:
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д) Консумация в състояние, осигуряващо мрежови
режим на готовност:

от функцията за управление на консумацията или
подобна функция, не трябва да надвишава 3,00 W.

Консумацията на оборудване HiNA или на
оборудване с функционални възможности HiNA в
състояние, осигуряващо мрежови режим на
готовност, в който оборудването е превключено
от функцията за управление на консумацията или
подобна функция, не трябва да надвишава
12,00 W.

Граничните стойности за консумацията, посочени в
буква в), не се прилагат за:

Консумацията на друго оборудване, свързвано към
мрежа, в състояние, осигуряващо мрежови режим
на готовност, в който оборудването е превключено
от функцията за управление на консумацията или
подобна функция, не трябва да надвишава 6,00 W.
Граничните стойности за консумацията, посочени в
буква д), не се прилагат за:
i) печатащо оборудване със захранване с
номинална мощност, по-голяма от 750 W;
ii) голямоформатно печатащо оборудване;
iii) системи за дистанционно присъствие;
iv) настолни терминални клиенти;
v) работни станции;
vi) преносими работни станции;
vii) малки сървъри;
viii) компютърни сървъри.
4. Считано от 1 януари 2017 г.:
В допълнение към изискванията, определени в точка
3, букви а) и б), се прилагат следните разпоредби:
а) оборудване, свързвано към мрежа, което има един
или повече режими на готовност, трябва да бъде в
съответствие с изискванията за тези режими на
готовност, когато никой от жичните мрежови
портове не е свързан и когато всички безжични
мрежови портове са дезактивирани;
б) оборудване, свързвано към мрежа, различно от
оборудване HiNA, трябва да бъде в съответствие с
разпоредбите на точка 2, буква г), когато никой от
жичните мрежови портове не е свързан и когато
всички безжични мрежови портове са дезакти
вирани;
в) консумация в състояние, осигуряващо „мрежови
режим на готовност“:
Консумацията на оборудване HiNA или на
оборудване с функционални възможности HiNA в
състояние, осигуряващо мрежови режим на
готовност, в който оборудването е превключено
от функцията за управление на консумацията или
подобна функция, не трябва да надвишава 8,00 W.
Консумацията на друго оборудване, свързвано към
мрежа, в състояние, осигуряващо мрежови режим
на готовност, в който оборудването е превключено

i) голямоформатно печатащо оборудване;
ii) настолни терминални клиенти;
iii) работни станции;
iv) преносими работни станции;
v) малки сървъри;
vi) компютърни сървъри.
5. Считано от 1 януари 2019 г.:
В допълнение към изискванията, определени в точка
3, букви а) и б) и точка 4, букви а), б) и в), за
оборудване, свързвано към мрежа, различно от
оборудване HiNA или от оборудване с функционални
възможности HiNA, се прилага следната разпоредба:
Консумацията на оборудване, свързвано към мрежа,
различно от оборудване HiNA или от оборудване с
функционални възможности HiNA в състояние, осигу
ряващо мрежови режим на готовност, в който оборуд
ването е превключено от функцията за управление на
консумацията или подобна функция, не трябва да
надвишава 2,00 W.
6. Считано от 1 януари 2015 г.:
За кафеварки времето на закъснение, след което
продуктът превключва автоматично в режимите и
състоянията, посочени в приложение II, точка 2,
буква г), е, както следва:
— за битови кафеварки за шварцкафе, съхраняващи
кафето в термоизолирана кана — не повече от
пет минути след завършване на последния цикъл
на варене или 30 минути след завършване на
процеса на премахване на накипа или на самопо
чистване,
— за битови кафеварки за шварцкафе, съхраняващи
кафето в неизолирана кана — максимум 40
минути след завършване на последния цикъл на
варене или 30 минути след завършване на
процеса на премахване на накипа или на самопо
чистване,
— за битови кафеварки, различни от кафеварките за
шварцкафе, максимум 30 минути след завършване
на последния цикъл на варене, максимум 30
минути след включването на нагревателя,
максимум 60 минути след задействането на
функцията за подгряване на каната, или
максимум 30 минути след завършване на процеса
на премахване на накипа или на самопочистване,
освен ако не се задейства сигнализация, изискваща
намесата на потребителя, за да се предотврати
евентуална повреда или злополука.
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До горепосочената дата изискванията за екопро
ектиране, формулирани в приложение II, точка 2,
буква г), не се прилагат.
7. Изисквания за продуктова информация
От 1 януари 2015 г. за оборудване, свързвано към
мрежа, на видно място на свободнодостъпните
интернет страници на производителите се осигурява
следната информация:
а) за всеки режим „в готовност“ и/или „изключен“ и за
състоянието, осигуряващо мрежови режим на
готовност, към който оборудването се превключва
от функцията за управление на консумацията или
подобна функция:
— данните за консумацията на мощност във ватове,
закръглена до първия знак след десетичната
запетая,
— интервалът от време, след който функцията за
управление на консумацията или подобна
функция превключва автоматично оборудването
в режим „в готовност“ и/или „изключен“ и/или
състояние, осигуряващо мрежови режим на
готовност;
б) консумираната мощност от продукта в мрежови
режим на готовност, ако всички жични мрежови
портове са свързани и всички безжични мрежови
портове са активирани;
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— последователността от събития, която води до
състоянието, при което оборудването сменя
автоматично режимите,
— всякакви забележки относно работата на
оборудването, например информация за това
как потребителят да превключи оборудването
към състояние на мрежови режим на готовност,
— ако е приложимо, времето по подразбиране,
след което функцията за управление на консу
мацията или подобна функция превключва
оборудването в приложимия режим или
състояние на ниска консумация;
б) за оборудване, свързвано в мрежа:
— броят и видът на мрежовите портове и с
изключение на безжичните мрежови портове,
указание къде върху оборудването се намират
тези портове; по-специално трябва да бъде
обявено дали един и същи физически мрежов
порт съдържа два или повече видове мрежови
портове,
— дали преди доставката всички мрежови портове
са дезактивирани,
— дали оборудването е оборудване HiNA или
оборудване с функционални възможности
HiNA; когато не е предоставена информация,
се счита, че това не е така;

в) указания за това как да се активират и дезактивират
безжичните мрежови портове.

и за всеки вид мрежов порт:

Консумираната мощност от продукта в мрежови режим
на готовност, посочена в буква б), и указанията,
посочени в буква в), трябва да бъдат включени и в
ръководството за потребителя.“

— времето по подразбиране, след което функцията
за управление на консумацията или подобна
функция превключва оборудването в състояние,
осигуряващо мрежови режим на готовност,

в) Точка 3 се заменя с нова точка 8:
„8. Измервания
Консумацията на мощност, посочена в точка 1, букви а) и
б), точка 2, букви а) и б), точка 3, буква д), точка 4, буква
в) и точка 5, както и времената на закъснение, посочени в
точка 6, се установяват чрез точна, надеждна и възпро
изводима методика за измерване, като се взема предвид
общопризнатото съвременно техническо равнище.“
г) Точка 4 се заменя с нова точка 9:
„9. Информация, която следва да бъде предоставяна от
производителите
За целите на оценката на съответствието съгласно член
4 техническата документация трябва да съдържа
следните елементи:
а) за всеки от двата режим „в готовност“ и/или
„изключен“:
— консумираната мощност във ватове, закръглена
до първия знак след десетичната запетая,
— използваният метод за измерване,
— описание на начина, по който работният режим
на оборудването е бил избран или програмиран,

— задействащият сигнал, който е необходим за
повторното активиране на оборудването,
— спецификациите за (максималните) показатели,
— (максималната) консумацията на оборудването в
състоянието, осигуряващо мрежови режим на
готовност, в който функцията за управление на
консумацията или подобна функция ще
превключи оборудването, ако за активиране от
разстояние се използва само този порт,
— комуникационният
оборудването.

протокол,

използван

от

Ако не е предоставена информация, се счита, че
оборудването не е оборудване, свързвано към
мрежа, освен ако не осигурява функционални
възможности на маршрутизатор, мрежов комутатор,
точка за достъп до безжична мрежа (която не е
терминал), концентратор, модем, телефон за
гласови съобщения чрез интернет протокол (VoIP)
или видеотелефон;
в) изпитвателни параметри за измерване:
— околна температура,
— изпитвателно напрежение във V и честота в Hz,

L 225/8

BG

Официален вестник на Европейския съюз

— коефициент на хармоници в захранващата елек
трическа мрежа,
— информация и документация относно измерва
телната апаратура, постановката и схемите,
използвани за електрическо изпитване;
г) характеристиките на оборудването, които са от
значение за оценката на съответствието с изисква
нията, определени в точка 1, буква в), или изисква
нията, определени в точка 2, буква в) и/или г),
и/или точка 3, буква б), в зависимост от случая,
включително времето, необходимо за автоматично
достигане до режим „в готовност“, „изключен“ или
до друго състояние, при което не се превишават
изискваните нива на консумация в режим
„изключен“ и/или в режим „в готовност“.
В частност, ако е необходимо, се осигурява
техническа
обосновка,
когато
изискванията,
определени в точка 1, буква в), или изискванията,
определени в точка 2, буква в) и/или г), и/или точка
3, буква б), не са подходящи за предвидената
употреба на оборудването. Необходимостта да се
поддържат една или повече мрежови връзки или
да се чака сигнал за задействане от разстояние не
се счита за техническа обосновка за освобождаване
от изискванията, определени в точка 2, буква г), в
случай на оборудване, което не е определено от
производителя като оборудване, свързвано към
мрежа.“
8) В приложение III се добавя следното:
„По отношение на изискванията, определени в приложение II,
точка 2, буква г), органите на държавите членки използват
гореспоменатата приложима методика, за да измерят консу
мацията след като функцията за управление на консумацията
или подобна функция е превключила оборудването в
приложимия режим или състояние.
По отношение на изискванията, определени в приложение II,
точка 3, буква в) и точка 4, буква а), органите на държавите
членки използват гореспоменатата приложима методика след
като са дезактивирани и/или разкачени, според случая,
всички мрежови портове на устройството.
Когато извършват проверките с цел надзор върху пазара,
посочени в член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета (*), органите на
държавите членки прилагат следната процедура за проверка
за изискванията, определени в приложение II, точки 3 и 4,
според случая.
Органите на държавите членки изпитват едно-единствено
устройство, както следва:
Ако, както е посочено в техническата документация, оборуд
ването има един вид мрежови портове и ако притежава два
или повече мрежови портове от този вид, на случаен
принцип се избира един от тези портове и този порт се
свързва към подходяща мрежа, отговаряща на специфи
кациите за максимални показатели на порта. В случай че
има множество безжични мрежови портове от един и същи
вид, останалите безжични портове по възможност се дезакти
вират. В случай че има множество жични мрежови портове
от един и същи вид, за проверка на изискванията, посочени в
приложение II, точка 3, останалите мрежови портове по
възможност се дезактивират. Ако има само един мрежов
порт, този порт се свързва към подходяща мрежа, отговаряща
на спецификациите за максимални показатели на порта.
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Устройството се поставя в режим „включен“. След като
устройството е в режим „включен“ и работи правилно,
може да се премине в състоянието, осигуряващо мрежови
режим на готовност, като се измерва консумацията на
мощност. След това на оборудването се подава подходящ
задействащ сигнал на мрежовия порт и се прави проверка
дали оборудването се активира повторно.
Ако, както е посочено в техническата документация, оборуд
ването има няколко вида мрежови портове, за всеки вид
мрежови портове се повтаря следната процедура. Ако има
два или повече мрежови портове от даден вид, на случаен
принцип се избира по един порт за всеки вид мрежови
портове и този порт се свързва към подходяща мрежа, отго
варяща на спецификациите за максимални показатели на
порта.
Ако от даден вид мрежови портове има само един порт, този
порт се свързва към подходяща мрежа, отговаряща на специ
фикациите за максимални показатели на порта. Безжичните
портове, които не се използват, по възможност се дезакти
вират. В случай на проверка на изискванията, посочени в
приложение II, точка 3, жичните мрежови портове, които
не се използват, по възможност се дезактивират.
Устройството се поставя в режим „включен“. След като
устройството е в режим „включен“ и работи правилно,
може да се премине в състоянието, осигуряващо мрежови
режим на готовност, като се измерва консумацията на
мощност. След това на оборудването се подава подходящ
задействащ сигнал на мрежовия порт и се прави проверка
дали оборудването се активира повторно. Ако два или
повече видове (логически) мрежови портове споделят един
физически мрежов порт, тази процедура се повтаря за всеки
вид логически мрежов порт, като другите логически мрежови
портове са логически изключени.
Счита се, че моделът е в съответствие с настоящия регламент,
ако резултатите за всеки вид мрежов порт не превишават
граничната стойност с повече от 10 %.
В противен случай се изпитват още три устройства. Счита се,
че моделът е в съответствие с настоящия регламент, ако
средната стойност на резултатите за всеки вид мрежов порт
от последните три изпитвания по-горе не превишава
граничната стойност с повече от 10 %.
В противен случай моделът се счита за несъответстващ.
Органите на държавата членка предоставят резултатите от
изпитванията и друга съответна информация на органите на
другите държави членки и на Комисията в срок от един
месец от вземането на решение по въпроса дали моделът да
се счита за несъответстващ.
В допълнение към гореизложените методики, държавите
членки следва да използват надеждни, точни и възпро
изводими измервателни методики, които са съобразени с
общопризнатото съвременно техническо равнище, вклю
чително с методите, определени в документи, чиито рефе
рентни номера са публикувани за тази цел в Официален
вестник на Европейския съюз.
___________
(*) ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.“
9) В приложение IV след последното изречение се добавя
следното:
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„Мрежови режим на готовност: 3 W за оборудване HiNA;
1 W или по-малко за оборудване, което не е HiNA.“
Член 2
Изменения на Регламент (ЕО) № 642/2009
Регламент (ЕО) № 642/2009 се изменя, както следва:
1) В член 2 се добавят следните определения:
„12. „мрежа“ означава комуникационна инфраструктура с
топология от връзки, архитектура, включително
физически компоненти, принципи на организация,
комуникационни процедури и формати (протоколи);
13. „мрежов порт“ означава жичен или безжичен физически
интерфейс за мрежова връзка, намиращ се на телевизора,
чрез който телевизорът може да бъде задействан от
разстояние;
14. „телевизор, свързван към мрежа“ означава телевизор,
който може да се свързва към мрежа и има един или
повече мрежови портове;
15. „достъпност по мрежа“ означава способността на теле
визора да възобновява изпълнението на функции след
като на мрежов порт е регистриран сигнал за задей
стване от разстояние;
16. „сигнал за задействане от разстояние“ означава сигнал,
който е произведен извън телевизора и постъпва по
мрежа;
17. „мрежови режим на готовност“ означава състояние, при
което телевизорът е в състояние да възобнови изпъл
нението на функция чрез сигнал за задействане от
разстояние по мрежова връзка;
18. „телевизор, свързван към мрежа, с функционални
възможности за висока степен на достъпност по
мрежа“ (телевизор с функционални възможности
HiNA) означава телевизор с функционални възможности
на маршрутизатор, мрежов комутатор, точка за достъп
до безжична мрежа (която не е терминал) или вклю
чително комбинация от тях;
19. „маршрутизатор“ означава мрежово устройство, чиято
основна функция е да определя оптималния маршрут,
по който следва да се препраща мрежовият трафик.
Маршрутизаторите препращат пакети от една мрежа
към друга въз основа информацията от мрежовия слой
(L3);
20. „мрежов комутатор“ означава мрежово устройство,
чиято основна функция е да филтрира, препраща и
разпределя кадри въз основа на адреса на местоназна
чение, съдържащ се във всеки кадър. Всички комутатори
работят поне на нивото на каналния слой (L2);
21. „точка за достъп до безжична мрежа“ означава
устройство, чиято основна функция е да осигури
връзка чрез протокола IEEE 802.11 (Wi-Fi) до
множество клиенти.“
2) Приложение I се изменя, както следва:
а) Добавя се следната нова точка 3:
„3. КОНСУМАЦИЯ НА МОЩНОСТ В МРЕЖОВИ РЕЖИМ НА
ГОТОВНОСТ

За телевизори, свързвани към мрежа, се прилагат следните
изисквания:
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1. Считано от 1 януари 2015 г.:
а) Възможност за дезактивиране на връзката(ите) с
безжичната мрежа
Ако телевизор, свързван към мрежа, може да се
свързва към безжична мрежа, потребителят трябва
да може да дезактивира връзката(ите) с безжична
та(ите) мрежа(и). Това изискване не важи за
продукти, които за използването си по предназ
начение разчитат на една единствена безжична
връзка с мрежа и нямат жична мрежова връзка.
б) Управление на консумацията
свързвани към мрежа

на

телевизори,

Телевизорите, свързвани към мрежа, трябва да
осигуряват функция със следните характеристики:
След не повече от 4 часа в режим „включен“,
считано от последното взаимодействие с потре
бителя и/или смяна на канал, телевизорът трябва
да превключи автоматично от режим „включен“
към състояние на мрежов режим на готовност или
към друго състояние, при което не се превишават
изискваните нива на консумация за състояния,
осигуряващи мрежов режим на готовност.
Преди автоматичното превключване от режим
„включен“ към изискваното състояние/режими, теле
визорите трябва да извеждат предупредително съоб
щение. Тази функция трябва да е зададена по
подразбиране.
В състояние, осигуряващо мрежови режим на
готовност, функцията за управление на консу
мацията може да превключва телевизора авто
матично в режим „в готовност“ или в режим
„изключен“ или в друго състояние, при което не
се превишава изискваната консумация за режима
„изключен“ и/или „в готовност“.
Функцията за управление на консумацията или
подобна функция, следва да бъде налице за всички
мрежови портове на телевизора, свързван към
мрежа.
Функцията за управление на консумацията или
подобна функция, следва да бъде активирана,
освен ако не са дезактивирани всички безжични
мрежови портове. В такъв случай функцията за
управление на консумацията или подобна
функция, следва да се активира, ако който и да
било от мрежовите портове бъде активиран.
в) Телевизор, свързван към мрежа, който има един или
повече режими на готовност, трябва да бъде в съот
ветствие с изискванията за този(тези) режим(и) на
готовност, когато всички безжични мрежови
портове са дезактивирани.
г) Консумация в състояние, осигуряващо мрежови
режим на готовност:
Консумацията на телевизор с функционални
възможности HiNA в състояние, осигуряващо
мрежови режим на готовност, в което телевизорът
е превключен от функцията за управление на консу
мацията или подобна функция, не трябва да
надвишава 12,00 W.
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Консумацията на телевизори без функционални
възможности HiNA в състояние, осигуряващо
мрежови режим на готовност, в което телевизорът
е превключен от функцията за управление на консу
мацията или подобна функция, не трябва да
надвишава 6,00 W.
2. Считано от 1 януари 2017 г.:
В допълнение към изискванията, определени в точка 1,
букви а) и б), се прилагат следните разпоредби:
а) телевизор, свързван към мрежа, който има един или
повече режими на готовност, трябва да бъде в съот
ветствие с изискванията за тези режими на
готовност, когато никой от жичните мрежови
портове не е свързан и когато всички безжични
мрежови портове са дезактивирани;
б) телевизор, свързван към мрежа, трябва да бъде в
съответствие с разпоредбите на точка 2.2, буква г),
когато никой от жичните мрежови портове не е
свързан и когато всички мрежови портове са дезак
тивирани;
в) консумация в състояние, осигуряващо мрежови
режим на готовност:
Консумацията на телевизор с функционални
възможности HiNA в състояние, осигуряващо
мрежови режим на готовност, в което телевизорът
е превключен от функцията за управление на консу
мацията или подобна функция, не трябва да
надвишава 8,00 W.
Консумацията на телевизори без функционални
възможности HiNA в състояние на мрежови
режим на готовност, в което телевизорът е
превключен от функцията за управление на консу
мацията или подобна функция, не трябва да
надвишава 3,00 W.
3. Считано от 1 януари 2019 г.:
В допълнение към изискванията, определени в точка 1,
букви а) и б) и точка 2, букви а), б) и в), за телевизори,
свързвани към мрежа, различни от оборудване HiNA
или от телевизори с функционални възможности
HiNA, се прилагат следните разпоредби:
Консумацията на телевизори без функционални
възможности HiNA в състояние на мрежови режим
на готовност, в което телевизорът е превключен от
функцията за управление на консумацията или
подобна функция, не трябва да надвишава 2,00 W.“
б) Точка 3 се преномерира на точка 4.
в) Точка 4 се преномерира на точка 5.
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г) Точка 5 се преномерира на точка 6.
д) В точка 5.1 (нова точка 6.1) след буква г) се добавя
следната буква д):
„д) за мрежови режим на готовност:
— броят и видът на мрежовите портове и с
изключение на безжичните мрежови портове,
указание къде на телевизора се намират тези
портове; по-специално трябва да бъде отбелязано
дали един и същи физически мрежов порт съдържа
два или повече видове мрежови портове,
— дали преди доставката всички мрежови портове са
дезактивирани,
— дали телевизорът е класиран като телевизор с
функционални възможности HiNA; ако не е пред
оставена информация, се счита, че телевизорът не е
уред HiNA или телевизор с функционални
възможности HiNA.“
е) В точка 5.1 (нова точка 6.1) след новата буква д) се
добавя следната буква е):
„е) за всеки вид мрежов порт:
— времето по подразбиране, след което функцията за
управление на консумацията или подобна функция
превключва телевизора в състояние, осигуряващо
мрежови режим на готовност,
— задействащият сигнал, който е необходим за
повторно активиране на оборудването,
— спецификациите за (максималните) показатели,
— (максималната) консумацията на телевизора в
състоянието, осигуряващо мрежови режим на
готовност, в който функцията за управление на
консумацията или подобна функция превключва
оборудването, ако за дистанционно активиране се
използва само този порт.
Ако не е предоставена информация, се счита, че теле
визорът не е телевизор, свързван към мрежа.“
ж) Точка 5.1, буква д) се преномерира на точка 6.1, буква
ж).
з) В точка 5.2 (нова точка 6.2) второто тире се заменя със
следното:
‘— за всеки режим „в готовност“ и/или „изключен“ и за
състоянието, осигуряващо мрежови режим на
готовност, данните за консумираната мощност във
ватове, с точност до втория знак след десетичната
запетая.“
3) В приложение II точка 2 се заменя със следното:
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„2. Измервания на консумацията на мощност в режим „в
готовност/изключен“ и мрежови режим на готовност

Измерванията на консумацията на мощност, посочени в
приложение I, части 2 и 3, трябва да удовлетворяват всяко
едно от следните условия:
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Консумацията на мощност, посочена в точка 2.1, букви
а) и б), точка 2.2, букви а) и б), точка 3.1, буква г) и
точка 3.2, буква в), се установява чрез точна, надеждна
и възпроизводима методика за измерване, като се
взема предвид общопризнатото съвременно техническо
равнище.“

4) Приложение III се заменя със следното:
„ПРИЛОЖЕНИЕ III
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА
A. Процедура за проверка на спазването на изискванията, определени в приложение I, части 1, 2, 4 и 5
1) Когато извършват проверките с цел надзор върху пазара, посочени в член 3, параграф 2 от Директива
2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*), органите на държавите членки прилагат следната
процедура за проверка за спазване на изискванията, установени в приложение I, части 1, 2, 4 и 5.
Органите на държавите членки изпитват един-единствен телевизионен приемник.
Следва да бъде проверено дали моделът съответства на посочените в приложение I изисквания, ако:
а) полученият резултат за консумираната мощност в режим „включен“ не надвишава с повече от 7 % прило
жимата гранична стойност, посочена в приложение I, част 1, точки 1 и 2; както и
б) получените резултати за състоянията „изключен“/„в готовност“ не надвишават с повече от 0,10 W прило
жимите гранични стойности, посочени в приложение I, част 2, точка 1, букви а) и б) и точка 2, букви а) и
б); както и
в) резултатът за отношението на върховите яркости, определено в приложение I, част 5, не е под 60 %.
Ако не бъдат постигнати резултатите, посочени в точка 1, буква а), б) или в), следва да бъдат изпитани три
допълнителни устройства от същия модел.
2) След като бъдат изпитани трите допълнителни устройства от същия модел, се счита, че моделът отговаря на
изискванията, определени в приложение I, ако:
а) усредненият резултат за консумираната мощност в режим „включен“ на споменатите три устройства не
надвишава с повече от 7 % приложимата гранична стойност, посочена в приложение I, част 1, точки 1 и
2; както и
б) усредненият резултат за състоянията „изключен“/„в готовност“ на споменатите три устройства, според
конкретния случай, не надвишава с повече от 0,10 W приложимите гранични стойности, посочени в
приложение I, част 2, точка 1, букви а) и б) и точка 2, букви а) и б); както и
в) усредненият резултат за отношението на върховите яркости на споменатите три устройства, определено в
приложение I, част 5, не е под 60 %.
Ако не бъдат постигнати резултатите, посочени в точка 2, букви а), б) и в), се счита, че моделът не съответства
на изискванията.
Б. Процедура за проверка на спазването на изискванията, определени в приложение I, част 3
Когато извършват проверките с цел надзор върху пазара, посочени в член 3, параграф 2 от Директива
2009/125/ЕО, органите на държавите членки прилагат следната процедура за проверка на изпълнението на
изискванията, определени в приложение I, част 3, точка 1, буква г) и точка 2, буква в), според случая. Те
използват посочената по-долу приложима процедура, след като са дезактивирани и/или разкачени, според
случая, всички мрежови портове на устройството.
Органите на държавите членки изпитват едно-единствено устройство както следва:
Ако, както е посочено в техническата документация, телевизорът е с един вид мрежови портове и ако притежава
два или повече мрежови портове от този вид, на случаен принцип се избира един от тези портове и този порт се
свързва към подходяща мрежа, отговаряща на спецификациите за максимални показатели на порта. В случай че има
множество безжични мрежови портове от един и същи вид, останалите безжични портове по възможност се
дезактивират. В случай че има множество жични мрежови портове от един и същи вид, за проверка на изисква
нията, посочени в приложение I, точка 2, останалите мрежови портове по възможност се дезактивират. Ако има
само един мрежов порт, този порт се свързва към подходяща мрежа, отговаряща на спецификациите за максимални
показатели на порта.
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Устройството се поставя в режим „включен“. След като устройството е в режим „включен“ и работи правилно, може
да се премине в състоянието, осигуряващо мрежови режим на готовност, като се измерва консумацията на мощност.
След това на телевизора се подава подходящ задействащ сигнал на мрежовия порт и се прави проверка дали
телевизорът се активира повторно.
Ако, както е посочено в техническата документация, телевизорът има повече от един вид мрежови портове, за всеки
вид мрежови портове се повтаря следната процедура. Ако има два или повече мрежови портове от даден вид, на
случаен принцип се избира по един порт за всеки вид мрежови портове и този порт се свързва към подходяща
мрежа, отговаряща на спецификациите за максимални показатели на порта.
Ако за някой вид мрежови портове има само един порт, този порт се свързва към подходяща мрежа, отговаряща на
спецификациите за максимални показатели на порта. Безжичните портове, които не се използват, по възможност се
дезактивират. В случай на проверка на изискванията, посочени в приложение II, точка 3, жичните мрежови
портове, които не се използват, по възможност се дезактивират.
Устройството се поставя в режим „включен“. След като устройството е в режим „включен“ и работи правилно, може
да се премине в състоянието, осигуряващо мрежови режим на готовност, като се измерва консумацията на мощност.
След това на телевизора се подава подходящ задействащ сигнал на мрежовия порт и се прави проверка дали
телевизорът се активира повторно.
Ако два или повече видове (логически) мрежови портове споделят един физически мрежов порт, тази процедура се
повтаря за всеки вид логически мрежов порт, като другите логически мрежови портове са логически изключени.
Счита се, че моделът е в съответствие с настоящия регламент, ако резултатите за всеки вид мрежов порт не
превишават граничната стойност с повече от 7 %.
В противен случай се изпитват още три устройства. Счита се, че моделът е в съответствие с настоящия регламент,
ако средната стойност на резултатите за всеки вид мрежов порт от последните три изпитвания по-горе не
превишава граничната стойност с повече от 7 %.
В противен случай моделът се счита за несъответстващ.
Органите на държавата членка предоставят резултатите от изпитванията и друга съответна информация на органите
на другите държави членки и на Комисията в срок от един месец от вземането на решение по въпроса дали моделът
да се счита за несъответстващ.
В. Проверка за съответствието
За целите на проверката на съответствието с изискванията органите на държавите членки прилагат процедурата,
посочена в приложение II, както и надеждни, точни и възпроизводими методи за измерване, които вземат предвид
общопризнатите методи за измерване, характерни за съвременното техническо равнище, включително методи,
заложени в документи, чиито референтни номера са публикувани за целта в Официален вестник на Европейския
съюз.

___________
(*) ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.“

Член 3
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 22 август 2013 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO
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