
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1275/2008

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne

urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2005/32/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiającą ogólne
zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla
produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającą dyrek
tywę Rady 92/42/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europej
skiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE (1), w szczególności
jej art. 15 ust. 1,

po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z dyrektywą 2005/32/WE wymogi dotyczące
ekoprojektu są określane przez Komisję dla produktów
wykorzystujących energię, których wielkość sprzedaży we
Wspólnocie jest znacząca, które mają znaczący wpływ na
środowisko naturalne i które posiadają znaczący poten
cjał w zakresie poprawy ich ekologiczności bez pocią
gania za sobą nadmiernych kosztów.

(2) Artykuł 16 ust. 2 tiret drugie dyrektywy 2005/32/WE
stanowi, że Komisja odpowiednio wprowadza
z wyprzedzeniem oddzielny środek wykonawczy służący
zmniejszeniu strat wynikających ze stosowania trybu
czuwania dla danej grupy produktów zgodnie
z procedurą określoną w art. 19 ust. 3 i z uwzględnie
niem kryteriów określonych w art. 15 ust. 2 oraz po
konsultacji z Forum Konsultacyjnym.

(3) Komisja wykonała badanie przygotowawcze, w ramach
którego przeanalizowano techniczne, ekologiczne
i ekonomiczne aspekty strat wynikających ze stosowania
trybu czuwania i wyłączenia. Badanie przeprowadzono
przy udziale zainteresowanych stron z UE i krajów trze
cich, a jego wyniki zostały podane do publicznej wiado
mości.

(4) W badaniu przygotowawczym stwierdzono, że straty
wynikające ze stosowania trybu wyłączenia oraz
trybu czuwania dotyczą większości elektrycznych

i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego
i urządzeń biurowych sprzedawanych we Wspólnocie,
a roczne zużycie energii elektrycznej we Wspólnocie
związane z tymi stratami oszacowano na 47 TWh
w 2005 r., co odpowiada emisji 19 mln ton CO2. Prze
widuje się, że jeżeli nie zostaną podjęte konkretne dzia
łania, zużycie energii z tego tytułu wzrośnie do 49 TWh
w 2020 r. W badaniu stwierdzono również, że możliwe
jest znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej
w trybach czuwania i wyłączenia.

(5) Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w trybach
czuwania i wyłączenia należy osiągnąć poprzez zastoso
wanie istniejących, niezastrzeżonych i oszczędnych
rozwiązań technicznych, co doprowadzi do zmniejszenia
łącznych wydatków na zakup i eksploatację urządzeń.

(6) Ustanawiając wymogi dotyczące ekoprojektu
w odniesieniu do zużycia energii przez elektryczne
i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego
i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia,
należy mieć na uwadze harmonizację wymogów dotyczą
cych ekoprojektu dla trybu czuwania i trybu wyłączenia
w całej Wspólnocie, a także wkład w funkcjonowania
rynku wewnętrznego i mniejsze oddziaływanie tych
produktów na środowisko.

(7) Wymogi dotyczące ekoprojektu nie powinny mieć nega
tywnego wpływu na funkcjonalność produktu i nie
powinny nieść za sobą negatywnych skutków dla
zdrowia, bezpieczeństwa oraz środowiska naturalnego.
W szczególności korzyści płynące z ograniczenia zużycia
energii elektrycznej podczas fazy użytkowania
produktów powinny wyrównywać z nadwyżką ewen
tualne dodatkowe negatywne oddziaływanie na środo
wisko w fazie ich produkcji.

(8) Stosowanie niniejszego rozporządzenia należy ograniczyć
do produktów będących urządzeniami gospodarstwa
domowego i urządzeniami biurowymi przeznaczonymi
do użytku w środowisku domowym, co w przypadku
urządzeń technologii informatycznej odpowiada klasie B
urządzeń, jak określono w normie EN 55022:2006.
Zakres rozporządzenia należy określić w sposób gwaran
tujący, że urządzenia, które nie są jeszcze dostępne na
rynku, ale pełnią podobne funkcje jak produkty wymie
nione z nazwy w niniejszym rozporządzeniu, są projek
towane tak, by spełniały odpowiednie wymogi. W razie
potrzeby wykaz produktów może zostać uzupełniony
w drodze zmiany niniejszego rozporządzenia.
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(9) Tryby działania nieobjęte niniejszym rozporządzeniem,
takie jak tryb ACPI S3 komputerów, powinny zostać
uwzględnione w ramach środków wykonawczych doty
czących konkretnych produktów ustanawianych na mocy
dyrektywy 2005/32/WE.

(10) Wymogi dotyczące trybu czuwania i wyłączenia, okre
ślone w środkach wykonawczych dotyczących konkret
nych produktów ustanawianych na mocy dyrektywy
2005/32/WE, nie powinny być zasadniczo mniej surowe
niż wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu.

(11) Celem uniknięcia niepotrzebnych strat energii najlepiej
byłoby, gdyby produkty – jeżeli nie pełnią w danej chwili
żadnej funkcji – przełączały się w stan, w którym zużycie
energii jest zerowe. Techniczna wykonalność i celowość
takiej właściwości powinna być analizowana odrębnie dla
każdego produktu w ramach odpowiednich środków
wykonawczych ustanawianych na mocy dyrektywy
2005/32/WE.

(12) Wymogi dotyczące ekoprojektu wchodzą w życie
etapowo, dzięki czemu producenci powinni mieć wystar
czająco dużo czasu na zmodyfikowanie projektów
swoich produktów w zakresie strat w trybie czuwania
i wyłączenia. Harmonogram tych etapów należy określić
tak, aby uniknąć negatywnych skutków dla funkcjonal
ności urządzeń znajdujących się na rynku oraz
uwzględnić wpływ na koszty ponoszone przez produ
centów (w szczególności MŚP), przy jednoczesnym
zapewnieniu terminowego osiągnięcia celów niniejszego
rozporządzenia. Pomiary zużycia energii należy przepro
wadzać przy uwzględnieniu powszechnie uznanych
najnowocześniejszych metod; producenci mogą stosować
zharmonizowane normy zgodnie z art. 9 dyrektywy
2005/32/WE.

(13) Niniejsze rozporządzenie powinno zwiększyć penetrację
rynku przez technologie służące poprawie energo
oszczędności w trybie czuwania i wyłączenia, prowadząc
do oszczędności energii rzędu 35 TWh w 2020 r.
w porównaniu ze scenariuszem zakładającym niepodej
mowanie żadnych działań.

(14) Zgodnie z art. 8 ust. 2 dyrektywy 2005/32/WE niniejsze
rozporządzenie powinno stanowić, że mające zastoso
wanie procedury oceny zgodności to wewnętrzna
kontrola projektu określona w załączniku IV do dyrekty
wy 2005/32/WE oraz system zarządzania określony
w załączniku V do dyrektywy 2005/32/WE.

(15) Aby ułatwić przeprowadzanie kontroli zgodności, produ
cenci powinni mieć obowiązek przedstawiania informacji
w postaci dokumentacji technicznej określonej
w załącznikach IV i V do dyrektywy 2005/32/WE, doty
czących warunków działania wchodzących w zakres defi
nicji trybu czuwania/wyłączenia i odpowiadających im
poziomów zużycia energii.

(16) Należy określić poziomy odniesienia dla obecnie dostęp
nych technologii zapewniających niskie zużycie energii
w trybie czuwania i wyłączenia. Przyczyni się to do
zapewnienia powszechnego i łatwego dostępu do infor
macji, szczególnie dla MŚP i bardzo małych przedsię
biorstw, co z kolei ułatwi wykorzystanie najlepiej zapro
jektowanych technologii zmniejszania zużycia energii
w trybie czuwania i wyłączenia.

(17) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią komitetu powołanego na podstawie
art. 19 ust. 1 dyrektywy 2005/32/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące ekopro
jektu dla zużycia energii elektrycznej w trybie czuwania
i wyłączenia. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do
elektrycznych i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domo
wego oraz urządzeń biurowych.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje
zawarte w dyrektywie 2005/32/WE. Stosuje się również nastę
pujące definicje:

1) „elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domo
wego i urządzenia biurowe” (zwane dalej „urządzeniami”)
oznaczają jakiekolwiek produkty wykorzystujące energię,
które:

a) są ogólnodostępne na rynku jako pojedyncze jednostki
funkcjonalne i są przeznaczone dla użytkownika końco
wego;

b) są objęte wykazem produktów wykorzystujących energię
w załączniku I;

c) muszą pobierać energię z sieci zasilania elektrycznego,
aby działać zgodnie z przeznaczeniem; oraz

d) są zaprojektowane do użytku przy napięciu znamio
nowym nieprzekraczającym 250 V,

również gdy sprzedawane są z przeznaczeniem nie do
użytku domowego lub biurowego;

2) „tryb(-y) czuwania” oznacza(-ją) stan, gdy urządzenie jest
podłączone do sieci zasilania elektrycznego, musi pobierać
energię z sieci zasilania elektrycznego, aby działać zgodnie
z przeznaczeniem oraz wykonuje tylko poniższe funkcje
przez dowolnie długi czas:
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— sama funkcja ponownego włączenia lub funkcja ponow
nego włączenia jedynie ze wskazaniem aktywowania
funkcji ponownego włączenia, lub/oraz

— wyświetlanie informacji lub statusu;

3) „funkcja ponownego włączenia” oznacza funkcję umożliwia
jącą włączanie innych trybów, w tym trybu aktywnego,
przez zdalnie sterowany przełącznik, jak np. urządzenie
zdalnego sterowania, czujnik wewnętrzny lub licznik czasu
służący do przełączenia w tryb, w którym dostępne są
dodatkowe funkcje urządzenia, w tym jego główna funkcja;

4) „wyświetlanie informacji lub statusu” oznacza stale włączoną
funkcję wyświetlania na wyświetlaczu informacji lub wska
zywania statusu urządzenia, w tym zegary;

5) „tryby(-y) aktywny(-e)” oznacza(-ją) stan, gdy urządzenie jest
podłączone do sieci zasilania elektrycznego i aktywowana
jest co najmniej jedna z głównych funkcji danego urzą
dzenia;

6) „tryb wyłączenia” oznacza stan, gdy urządzenie jest podłą
czone do sieci zasilania elektrycznego i nie jest wykonywana
żadna funkcja; za tryb wyłączenia uważa się również:

a) stan, gdy dostarczane są jedynie informacje o trybie wyłą
czenia;

b) stan, gdy wykonywane są jedynie funkcje konieczne dla
zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej
zgodnie z dyrektywą 2004/108/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady (1);

7) „urządzenie technologii informatycznej” oznacza każde urzą
dzenie, którego główną funkcją jest wprowadzanie, przecho
wywanie, wyświetlanie, wyszukiwanie, przekazywanie, prze
twarzanie, przełączanie lub kontrola danych i wiadomości
telekomunikacyjnych lub połączenie tych funkcji i które
może być wyposażone w jeden lub więcej portów końco
wych, które zazwyczaj służą do przesyłania informacji;

8) „środowisko domowe” oznacza środowisko, w którym
można oczekiwać używania odbiorników radiowych
i telewizyjnych w odległości do 10 m od danego urządzenia.

Artykuł 3

Wymogi dotyczące ekoprojektu

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla zużycia energii elektrycznej
w trybie czuwania i wyłączenia są określone w załączniku II.

Artykuł 4

Ocena zgodności

Procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 8 ust. 2
dyrektywy 2005/32/WE, stanowi wewnętrzna kontrola projektu
określona w załączniku IV do dyrektywy 2005/32/WE lub
system zarządzania określony w załączniku V do dyrektywy
2005/32/WE.

Artykuł 5

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Kontrole w ramach nadzoru rynku są prowadzone zgodnie
z procedurą weryfikacji określoną w załączniku III.

Artykuł 6

Poziomy odniesienia

Orientacyjne poziomy odniesienia dla najlepiej działających
produktów i technologii dostępnych na rynku są określone
w załączniku IV.

Artykuł 7

Przegląd

Najpóźniej po sześciu latach od wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu
w kontekście postępu technicznego i przedstawia wyniki tego
przeglądu Forum Konsultacyjnemu.

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Punkt 1 załącznika II stosuje się po upływie roku od dnia
określonego w akapicie pierwszym.

Punkt 2 załącznika II stosuje się po upływie czterech lat od dnia
określonego w akapicie pierwszym.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Andris PIEBALGS

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I

Wykaz produktów wykorzystujących energię objętych niniejszym rozporządzeniem

1. Urządzenia gospodarstwa domowego

Pralki

Suszarki do ubrań

Zmywarki

Urządzenia kuchenne:

Piekarniki elektryczne

Elektryczne płyty grzejne

Mikrofalówki

Tostery

Frytownice

Rozdrabniacze, ekspresy do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań

Noże elektryczne

Inne urządzenia do gotowania i innego rodzaju przetwarzania żywności, do czyszczenia oraz do pielęgnacji odzieży

Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, czyszczenia zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do
pielęgnacji ciała

Wagi

2. Urządzenia technologii informatycznej przeznaczone głównie do użytku w środowisku domowym

3. Urządzenia konsumenckie

Odbiorniki radiowe

Odbiorniki telewizyjne

Kamery wideo

Urządzenia do zapisu wideo

Urządzenia hi-fi do zapisu dźwięku

Wzmacniacze audio

Systemy kina domowego

Instrumenty muzyczne

Pozostałe urządzenia służące do nagrywania i odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym urządzenia służące do
rozpowszechniania dźwięku i obrazu w inny sposób niż za pomocą technologii telekomunikacyjnych lub w inny
sposób

4. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

Kolejki elektryczne lub elektryczne tory wyścigowe

Kieszonkowe konsole do gier wideo

Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi

Inne zabawki oraz pozostały sprzęt rekreacyjny i sportowy
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ZAŁĄCZNIK II

Wymogi dotyczące ekoprojektu

1. Rok po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia:

a) Zużycie energii elektrycznej w „trybie wyłączenia”:

Zużycie energii elektrycznej przez urządzenie w dowolnym trybie wyłączenia nie może przekraczać 1,00 W.

b) Zużycie energii elektrycznej w „trybie(-ach) czuwania”:

Zużycie energii elektrycznej przez urządzenie w każdym stanie, w którym działa jedynie funkcja ponownego
włączenia lub w którym działa jedynie funkcja ponownego włączenia połączona z wyświetleniem aktywnej funkcji
ponownego włączenia, nie może przekraczać 1,00 W.

Zużycie energii elektrycznej przez urządzenie w każdym stanie, w którym działa jedynie wyświetlanie statusu lub
informacji, lub w którym działa jedynie funkcja ponownego włączenia w połączeniu z wyświetlaniem statusu, lub
informacji, nie może przekraczać 2,00 W.

c) Dostępność trybu wyłączenia lub trybu czuwania

Urządzenie, poza przypadkami gdy jest to nieodpowiednie ze względu na jego przeznaczenie, posiada tryb
wyłączenia lub tryb czuwania, lub inny tryb, w którym zużycie energii nie przekracza odpowiednich wartości
granicznych dla trybu wyłączenia lub czuwania w sytuacji, gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilania
elektrycznego.

2. Cztery lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia:

a) Zużycie energii elektrycznej w „trybie wyłączenia”:

Zużycie energii elektrycznej przez urządzenie w dowolnym trybie wyłączenia nie może przekraczać 0,50 W.

b) Zużycie energii elektrycznej w „trybie(-ach) czuwania”:

Zużycie energii elektrycznej przez urządzenie w każdym stanie, w którym działa jedynie funkcja ponownego
włączenia lub w którym działa jedynie funkcja włączenia w połączeniu z wyświetleniem aktywnej funkcji ponow
nego włączenia, nie może przekraczać 0,50 W.

Zużycie energii elektrycznej przez urządzenie w każdym stanie, w którym działa jedynie wyświetlanie statusu lub
informacji, lub w którym działa jedynie połączenie funkcji ponownego włączenia w połączeniu z wyświetlaniem
statusu lub informacji, nie może przekraczać 1,00 W.

c) Dostępność trybu wyłączenia lub trybu czuwania

Urządzenie, poza przypadkami gdy jest to nieodpowiednie ze względu na jego przeznaczenie, posiada tryb
wyłączenia lub tryb czuwania, lub inny tryb, w którym zużycie energii nie przekracza odpowiednich wartości
granicznych dla trybu wyłączenia lub czuwania w sytuacji, gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilania
elektrycznego.

d) Zarządzanie energią

Urządzenie, poza przypadkami gdy jest to nieodpowiednie ze względu na jego przeznaczenie, posiada funkcję
zarządzania energią lub podobną funkcję, która w sytuacji, gdy urządzenie nie wykonuje swojej głównej funkcji lub
gdy inny(-e) produkt(-y) wykorzystujący(-e) energię nie jest (są) uzależniony(-e) od jego funkcji, po najkrótszym
możliwym czasie odpowiednim ze względu na przeznaczenie automatycznie przełącza urządzenie w:

— tryb czuwania, lub

— tryb wyłączenia, lub

— Inny tryb, w którym spełnione są odpowiednie wymogi w zakresie zużycia energii określone dla trybu wyłą
czenia lub czuwania w czasie, gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilania elektrycznego. Funkcja zarzą
dzania energią jest aktywowana przed dostarczeniem produktu.

3. Pomiary

Zużycie energii, o którym mowa w pkt 1.a), 1.b), 2.a) i 2.b), jest ustalane w drodze rzetelnej, dokładnej i powtarzalnej
procedury pomiarów, uwzględniającej powszechnie uznane najnowocześniejsze metody.

Pomiarów w zakresie 0,50 W i więcej dokonuje się z marginesem niepewności wynoszącym maksymalnie 2 %, przy
poziomie ufności 95 %. Pomiarów w zakresie poniżej 0,50 W dokonuje się z marginesem niepewności wynoszącym
maksymalnie 0,01 W, przy poziomie ufności 95 %.
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4. Informacje przedstawiane przez producentów

Do celów oceny zgodności, o której mowa w art. 4, dokumentacja techniczna zawiera następujące elementy:

a) Dla każdego trybu czuwania lub wyłączenia:

— zużycie energii wyrażone w watach, zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku,

— zastosowaną metodę pomiaru,

— opis wyboru lub zaprogramowania trybu urządzenia,

— działania, jakie należy wykonać w celu włączenia trybu, w którym urządzenie automatycznie zmienia tryby
działania,

— wszelkie uwagi dotyczące obsługi urządzenia;

b) Parametry testowe dla dokonywania pomiarów:

— temperatura otoczenia,

— napięcie testowe wyrażone w V oraz częstotliwość w wyrażona w Hz,

— całkowite zniekształcenie harmoniczne systemu zasilania energią elektryczną,

— informacje i dokumenty dotyczące oprzyrządowania, ustawień i obwodów wykorzystywanych do testowania
elektrycznego;

c) W stosownych przypadkach właściwości urządzenia potrzebne dla przeprowadzenia oceny zgodności z wymogami
określonymi w pkt 1.c) lub wymogami określonymi w pkt 2.c) lub 2.d), w tym czas potrzebny do automatycznego
przełączenia w tryb czuwania lub tryb wyłączenia, lub w inny tryb, w którym spełnione są odpowiednie wymogi
dotyczące zużycia energii w trybie czuwania lub wyłączenia.

W szczególności, w stosownych przypadkach, należy przedstawić techniczne uzasadnienie, jeżeli wymogi określone
w pkt 1.c) lub wymogi określone w pkt 2.c) lub 2.d) są nieodpowiednie ze względu na przeznaczenie urządzenia.
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ZAŁĄCZNIK III

Procedura weryfikacji

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2005/32/WE,
organy państw członkowskich stosują następującą procedurę weryfikacji dla wymogów określonych w załączniku II,
odpowiednio w pkt 1.a) i 1.b) lub pkt 2.a) i 2.b).

W przypadku wymogów dotyczących zużycia energii większego niż 1,00 W: państwa członkowskie poddają kontroli
tylko jedno urządzenie.

Uznaje się, że model jest zgodny z przepisami określonymi w załączniku II, odpowiednio w pkt 1.a) i 1.b) lub pkt 2.a)
i 2.b), do niniejszego rozporządzenia, jeżeli wyniki osiągnięte, odpowiednio w trybie wyłączenia i w trybie czuwania, nie
przekraczają wartości granicznych o więcej niż 10 %.

W przeciwnym wypadku badane są kolejne trzy urządzenia. Model uznaje się za zgodny z niniejszym rozporządzeniem,
jeżeli średnia wartość wyników badań tych trzech urządzeń, przeprowadzonych odpowiednio dla trybu wyłączenia i trybu
czuwania, nie przekracza wartości granicznych o więcej niż 10 %.

W przypadku wymogów dotyczących zużycia energii nieprzekraczającego 1,00 W: państwa członkowskie poddają
kontroli tylko jedno urządzenie.

Uznaje się, że model jest zgodny z przepisami określonymi w załączniku II, odpowiednio w pkt 1.a) i 1.b) lub pkt 2.a)
i 2.b), jeżeli wyniki osiągnięte, odpowiednio w trybie wyłączenia i/lub w trybie czuwania, nie przekraczają wartości
granicznych o więcej niż 0,10 W.

W przeciwnym wypadku badane są kolejne trzy urządzenia. Model uznaje się za zgodny z niniejszym rozporządzeniem,
jeżeli średnia wartość wyników badań tych trzech urządzeń, przeprowadzonych odpowiednio dla trybu wyłączenia i trybu
czuwania, nie przekracza wartości granicznych o więcej niż 0,10 W.

W przeciwnym wypadku model uznawany jest za niezgodny z wymogami.

ZAŁĄCZNIK IV

Poziomy odniesienia

Do celów części 3 pkt 2 załącznika I do dyrektywy 2005/32/WE określa się następujące poziomy odniesienia:

Tryb wyłączenia: 0–0,3 W z wyłącznikiem sprzętowym od strony sieci, zależnie od, między innymi, właściwości
produktu dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2004/108/WE.

Tryb czuwania z funkcją ponownego włączenia: 0,1 W.

Tryb czuwania w połączeniu z wyświetlaniem: zwykłe wyświetlacze i diody LED o niskim zużyciu energii – 0,1 W,
większe wyświetlacze (np. dla zegarów) zużywają więcej energii.
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