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FORORDNINGER
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 801/2013
af 22. august 2013
om ændring af forordning (EF) nr. 1275/2008 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af
elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr med hensyn til strømforbrug i
standbytilstand og slukket tilstand, og om ændring af forordning (EF) nr. 642/2009 for så vidt angår
krav til miljøvenligt design af fjernsyn
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

(3)

Arbejdsplanen for miljøvenligt design 2009-2011 udpe
gede netværksforbundet standbytilstand som en prioritet.
Kommissionen har derfor gennemført en forberedende
undersøgelse i 2010/2011, hvor de tekniske, miljømæs
sige og økonomiske aspekter af netværksforbundet stand
bytilstand er analyseret. Undersøgelsen er foretaget i
samarbejde med interessenter og berørte parter fra EU
og tredjelande, og resultaterne er gjort offentligt tilgænge
lige.

(4)

I undersøgelsen anslås, at strømforbruget for elektriske
og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr,
som sælges i Unionen og vedrører driftstilstande med
netværksforbundet standbytilstand, til at være 54 TWh i
2010, svarende til 23 mio. t CO2-emissioner. Hvis der
ikke træffes specifikke foranstaltninger, skønnes forbruget
at stige til 90 TWh i 2020. Konklusionen var, at strøm
forbruget i netværksforbundet standbytilstand kan
nedbringes væsentligt. Denne forordning ventes at øge
udbredelsen på markedet af teknologi, der forbedrer ener
gieffektiviteten for netværksforbundet standbytilstand og
dermed giver en anslået energibesparelse på 36 TWh i
2020 og 49 TWh i 2025 sammenlignet med en situation
med uændret praksis.

(5)

En af undersøgelsens konklusioner var navnlig, at energi
styringsfunktionen, som slår udstyret over i en driftstil
stand med netværksforbundet standbytilstand, når det
ikke udfører en hovedfunktion, er et væsentligt element
for opnåelsen af de potentielle energibesparelser. Det
erkendes, at udstyr, som reaktiveres af et eksternt eller
internt reaktiveringssignal, kan forblive i en aktiv tilstand
i en begrænset tidsperiode uafhængigt af udstyrets hoved
funktion(er), f.eks. i forbindelse med servicering eller
download af software. Energistyringsfunktionen bør
sikre, at udstyret slår over i en driftstilstand med
netværksforbundet standbytilstand efter afslutning af
opgaverne.

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæg
gelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produk
ter (1), særlig artikel 15, stk. 1,

efter høring af Konsultationsforummet for miljøvenligt design
og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2005/32/EF (2) fastsætter, at der kan udstedes
en gennemførelsesforanstaltning, og at reducering af en
produktgruppes tab i standbytilstand er en prioriteret
foranstaltning.

(2)

Strømforbruget for elektriske og elektroniske hushold
ningsapparater og kontorudstyr i netværksforbundet
standbytilstand blev behandlet i den tekniske, miljømæs
sige og økonomiske undersøgelse vedrørende tab i stand
bytilstand og slukket tilstand, som blev gennemført i
2006/2007. Undersøgelsen konkluderede, at netværks
forbindelse ville blive en almindelig egenskab for
husholdningsapparater og kontorudstyr. Udvalget for
Miljøvenligt Design af Energiforbrugende Produkter anbe
falede den 21. juni 2008 at tage spørgsmålet om
netværksforbundet standbytilstand op i en separat
proces, idet der dengang ikke forelå nok data.

(1) EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.
(2) EUT L 191 af 22.7.2005, s. 29.
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Den forberedende undersøgelse konkluderede, at der for
netværksforbundet standbytilstand er behov for at diffe
rentiere kravene i henhold til graden af nettilgængelighed.
Med dette mål for øje blev der udpeget en begrænset
række HiNA-udstyr, bl.a. router, netværksswitch, trådløs
basisstation, hub og modem, hvis hovedfunktion er at
behandle netværkstrafik. Da dette udstyr forventes umid
delbart at reagere på indkommende datatrafik, kan drifts
tilstanden med netværksforbundet standbytilstand være
den samme som tomgang (idle mode).
På baggrund af, at funktionerne i standbytilstand og
netværksforbundet standbytilstand er sammenhængende,
og produktudbuddet er ækvivalent, støttede Konsulta
tionsforummet for miljøvenligt design den 14. september
2011 det synspunkt, at kravene til miljøvenligt design
vedrørende netværksforbundet standbytilstand bør fast
lægges i en ændringsretsakt til Kommissionens forord
ning (EF) nr. 1275/2008 (1), som aktuelt er gældende.
Kravene til standbytilstand, slukket tilstand og netværks
forbundet standbytilstand bør revideres samlet. Da den
revisionsdato, der er fastsat i forordning (EF) nr.
1275/2008, ligger før ikrafttræden af den første etape
af kravene til netværksforbundet standbytilstand, bør
fristen for revision af forordningen forlænges med et år.
Da fjernsyn, som er omfattet af en produktspecifik
foranstaltning for så vidt angår krav til miljøvenligt
design, er undtaget fra anvendelsesområdet for forord
ning (EF) nr. 1275/2008, indgår krav til miljøvenligt
design for netværksforbundet standbytilstand for fjernsyn
i Kommissionens forordning (EF) nr. 642/2009 (2). Den
tekniske, miljømæssige og økonomiske undersøgelse af
netværksforbundet standbytilstand anslog, at krav til
miljøvenligt design for netværksforbundet standbytilstand
for fjernsyn ville give en anslået besparelse på 10 TWh i
2020.
For så vidt angår kaffemaskiner, gik Konsultationsfor
ummet for miljøvenligt design (3) den 16. december
2011 og den 18. april 2012 ind for, at der ikke skulle
vedtages en produktspecifik gennemførelsesforanstalt
ning, men at kravene til standbytilstand i forordning
(EF) nr. 1275/2008 i stedet burde gøres mere eksplicitte
for kaffemaskiner.

(11)

Ved denne forordning indføres specifikationer for anven
delsen af energistyringskravene til kaffemaskiner for så
vidt angår det standardstidsinterval, efter hvilket appa
ratet automatisk slår over i standbytilstand/slukket
tilstand.

(12)

Ud fra den tekniske, miljømæssige og økonomiske
undersøgelse af husholdningskaffemaskiner, som er
gennemført i henhold til direktivet om miljøvenligt
design, kan det konkluderes, at en begrænsning af det
standardtidsinterval, efter hvilket apparatet automatisk

(1) EUT L 339 af 18.12.2008, s. 45.
(2) EUT 191 af 23.7.2009, s. 42.
(3) EUT L 190 af 18.7.2008, s. 22.
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slår over i standbytilstand/slukket tilstand, giver en yder
ligere årlig besparelse på 2 TWh i 2020. Denne bespa
relse er ikke medregnet i de skønnede besparelser i
forbindelse med forordning (EF) nr. 1275/2008 —
VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Ændring af forordning (EF) nr. 1275/2008
Forordning (EF) nr. 1275/2008 ændres således:
1) Overskriften affattes således:
»Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 af
17. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parla
mentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår
krav til miljøvenligt design af elektriske og elektroniske
husholdningsapparater og kontorudstyr med hensyn til
strømforbrug i standbytilstand, slukket tilstand og
netværksforbundet standbytilstand«
2) Artikel 1 affattes således:
»Artikel 1
Indhold og anvendelsesområde
Denne forordning fastsætter krav til miljøvenligt design for
så vidt angår strømforbruget i standbytilstand, slukket
tilstand og netværksforbundet standbytilstand for elektriske
og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr, som
markedsføres.
Denne forordning finder ikke anvendelse på elektriske og
elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr, som
for at fungere efter hensigten markedsføres med en ekstern
strømforsyning med lav spænding.«
3) Følgende definitioner indsættes i artikel 2:
»10. »netværk«: en kommunikationsinfrastruktur med en
forbindelsestopologi, en arkitektur, herunder de
fysiske komponenter, organisatoriske principper og
kommunikationsprocedurer og -formater (protokoller)
11. »netværksforbundet standbytilstand«: en driftstilstand,
hvor udstyret kan genoptage en funktion, når der
modtages et fjernaktiveringssignal via en netværksfor
bindelse
12. »fjernaktiveringssignal«: et signal fra et sted uden for
udstyret, som sendes via et netværk
13. »netværksport«: netværksforbindelsens fysiske interface
(kablet eller trådløs) på udstyret, hvorigennem udstyret
kan fjernaktiveres
14. »logisk netværksport«: netværksteknologi, som fungerer
via en fysisk netværksport
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15. »fysisk netværksport«: en netværksports fysiske del
(hardware). En fysisk netværksport kan bruges til to
eller flere netværksteknologier
16. »nettilgængelighed«: udstyrets evne til at genoptage
funktioner, når en netværksport registrerer et fjernakti
veringssignal
17. »netværksudstyr«: udstyr, som kan forbindes til et
netværk og har én eller flere netværksporte
18. »netværksudstyr med god nettilgængelighed (HiNAudstyr)«: udstyr, hvis hovedfunktion udelukkende er
én eller flere af følgende funktioner: router, netværkss
witch, trådløs basisstation, hub, modem, VoIP-telefon
eller videotelefon
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28. »husholdningskaffemaskine«: et apparat til kaffebryg
ning, som ikke er beregnet til erhvervsmæssig brug
29. »husholdningsfilterkaffemaskine«: husholdningskaffem
askine, hvor kaffen laves ved at lade vand løbe
gennem et filter fyldt med kaffepulver
30. »varmeelement«: den del af en kaffemaskine, som
omdanner strøm til varme for at opvarme vandet
31. »kopvarmer«: en funktion til opvarmning af kopper,
der opbevares på eller i kaffemaskinen
32. »bryggecyklus«: den samlede bryggeproces, som skal
gennemføres for at fremstille kaffe

19. »netværksudstyr med HiNA-funktion«: udstyr, hvori der
indgår en funktion som router, netværksswitch, trådløs
basisstation eller en kombination heraf, men som ikke
er HiNA-udstyr

33. »selvrensning«: en proces, som udføres af kaffema
skinen for at rengøre maskinen indvendigt. Processen
kan være en simpel afskylning med vand eller en
vaskeproces, hvor der anvendes særlige rengørings
midler

20. »router«: en netværksenhed, hvis vigtigste funktion er at
bestemme den optimale rute for videresendelse af data
trafikken. Routere videresender datapakker fra ét
netværk til en andet på grundlag af netværkslagets
oplysninger (L3)

34. »afkalkning«: en proces, som udføres af kaffemaskinen
for helt eller delvis at fjerne potentielle kalkaflejringer
fra maskinens indre

21. »netværksswitch«: en netværksenhed, hvis primære
funktion er at sortere, videresende og fordele rammer
(frames) ud fra hver rammes destinationsadresse. Alle
switche fungerer mindst på data link-laget (L2)
22. »trådløs basisstation«: en enhed, hvis primære funktion
er at levere wi-fi-forbindelser til flere klienter i henhold
til IEEE 802.11-specifikationer
23. »hub«: netudstyr med flere porte, som bruges til at
forbinde et LAN's segmenter
24. »modem«: udstyr, hvis primære funktion er at sende og
modtage digitalt modulerede analoge signaler via et
kablet netværk
25. »printer«: udstyr, som genererer en udskrift på grundlag
af elektronisk input. Printere kan have yderligere funk
tioner og kan markedsføres som en multifunktionel
enhed eller et multifunktionelt produkt
26. »storformatprinter«: printer konstrueret til at håndtere
A2-medier eller endnu større formater, herunder
udstyr, der er konstrueret til at håndtere medier i ende
løse baner med en bredde på 406 mm eller bredere
27. »telekonferencesystem«: et dedikeret HD-system til
videokonferencer og videosamarbejde, som omfatter
en brugergrænseflade, et HD-kamera, en skærm, et
lydsystem, og som har behandlingskapacitet til indog afkodning af video- og audiosignaler

35. »stationær tynd klient«: en computer, som har brug for
adgang til fjernressourcer (f.eks. en computerserver eller
en fjernarbejdsstation) for at kunne udføre primære
funktioner, og som ikke har indbyggede roterende
databærere. Hovedenheden i den stationære tynde
klient skal være konstrueret til at være permanent
placeret på et sted (f.eks. på et bord) og ikke til at
være bærbar. Stationære tynde klienter kan udlæse
oplysninger til enten en ekstern skærm eller en
indbygget skærm, hvis en sådan indgår i produktet
36. »arbejdsstation«: en højperformant enkeltbrugercompu
ter, som typisk anvendes til grafik, CAD, softwareud
vikling og finansielle og videnskabelige anvendelser,
herunder opgaver, der kræver stor regnekraft, og som
har følgende karakteristika:
a) den har en MTBF (middeltid mellem fejl) på mindst
15 000 timer
b) den understøtter ECC-hukommelse (fejlkorrektions
kode) og/eller hukommelse med bufferfunktion
c) den opfylder tre af følgende fem karakteristika:
1) den har supplerende strømforsyning til avanceret
grafik (dvs. PCI-E 6-benet 12 V supplerende
strømforsyning)
2) dens system har tilslutning til mere end × 4 PCIE på bundkortet foruden slot(s) til grafik og/eller
PCI-X-understøttelse
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3) den understøtter ikke UMA-grafik (Uniform
Memory Access)
4) den har fem eller flere PCI-, PCI-E- eller PCI-Xslots
5) den kan multiprocessorunderstøtte to eller flere
CPU'er (skal understøtte fysisk adskilte CPUpakker/sokler, dvs. at kravet ikke kan opfyldes
alene ved at understøtte en enkelt CPU med flere
kerner)
37. »bærbar arbejdsstation«: en højperformant enkeltbru
gercomputer, som typisk anvendes til grafik, CAD,
softwareudvikling og finansielle og videnskabelige
anvendelser, herunder opgaver, der kræver stor regne
kraft, undtagen spil, og som er specielt konstrueret til
at være bærbar og kunne fungere i længere tid med
eller uden direkte tilslutning til en vekselspændings
kilde. Bærbare arbejdsstationer benytter en indbygget
skærm og kan fungere ved hjælp af et indbygget
batteri eller en anden bærbar spændingskilde. De
fleste bærbare arbejdsstationer benytter en ekstern
strømforsyning og har indbygget tastatur og pegered
skab.
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e) den markedsføres ikke med et diskret grafikkort
(dGfx), der opfylder nogen anden klassificering
end G1
39. »computerserver«: et edb-produkt, som leverer tjenester
og styrer netbaserede ressourcer for klientenheder
såsom desktopcomputere, bærbare computere, statio
nære tynde klienter, Internet Protocol (IP) telefoner
eller andre computerservere. En computerserver
markedsføres normalt til anvendelse i datacentre og
kontor- og virksomhedsmiljøer. Der opnås primært
adgang til en computerserver via netforbindelser og
ikke via anordninger til direkte brugerinput, såsom
tastatur eller mus.
En computerserver har følgende karakteristika:
a) den er udformet med henblik på at understøtte
computerserveres operativsystemer (OS) og/eller
virtualiseringsplatforme og er målrettet mod at
afvikle virksomhedsapplikationer, der installeres af
brugerne

a) den har en MTBF (middeltid mellem fejl) på mindst
13 000 timer

b) den understøtter ECC-hukommelse (fejlkorrektions
kode) og/eller hukommelse med bufferfunktion
(herunder bufferfunktioner for konfigurationer af
såvel DIMM-enheder (Dual In-line Memory Modu
les) som BOB-enheder (buffered on board))

b) den har mindst et diskret grafikkort (dGfx), som
opfylder G3- (med FB databredde > 128-bit), G4-,
G5-, G6- eller G7-klassificering

c) markedsføres med en eller flere strømforsyninger
(vekselstrøm eller jævnstrøm)

En bærbar arbejdsstation har følgende karakteristika:

c) understøtter muligheden for at isætte tre eller flere
indbyggede lagerenheder
d) støtter mindst 32 GB systemhukommelse
38. »hjemmeserver«: en type computer, der som regel
anvender desktopcomputerkomponenter i et desktop
kabinet, men som først og fremmest er konstrueret til
at være lagringsvært for andre computere og udføre
funktioner såsom levering af netværksinfrastrukturtje
nester og data/medieværtsfunktioner, og som har
følgende karakteristika:
a) den er konstrueret som opretstående computer, i
towerkabinet eller anden facon som en desktop
computer, således at al databehandling og lagring
samt alle netværksinterfaces findes i ét kabinet

d) alle processorer har adgang til en fælles systemhu
kommelse og er uafhængigt synlige for et enkelt OS
eller en enkelt virtualiseringsplatform.«
4) Artikel 3 affattes således:
»Artikel 3
Krav til miljøvenligt design
Kravene til miljøvenligt design i tilknytning til elforbrug i
standbytilstand, slukket tilstand og netværksforbundet stand
bytilstand er fastlagt i bilag II.«
5) Artikel 7 affattes således:

b) den er konstrueret til at fungere 24 timer om
dagen, 7 dage om ugen

»Artikel 7

c) den er hovedsagelig konstrueret til at fungere i et
miljø med mange brugere på samme tid, hvor flere
brugere betjenes gennem netværkskoblede klienten
heder

Kommissionen tager denne forordning op til fornyet over
vejelse i lyset af den teknologiske udvikling og forelægger
senest den 7. januar 2016 Konsultationsforummet for miljø
venligt design resultaterne af overvejelserne. Revisionen vil
især fokusere på kravene til standbytilstand/slukket tilstand
og egnetheden og niveauet af kravene til netværksforbundet
standbytilstand for så vidt angår den tredje etape af gennem
førelsen (2019).

d) hvis den markedsføres med et operativsystem, er
operativsystemet konstrueret til hjemmeservereller kontorserverapplikationer
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Revisionen kunne bl.a. omfatte overvejelser vedrørende
udstyr og produkter til erhvervsformål med elmotorer, som
fjernbetjenes.«
6) Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Punkt 1 i bilag II finder anvendelse fra den 7. januar 2010.
Punkt 2 i bilag II finder anvendelse fra den 7. januar 2013.
Punkt 3 i bilag II finder anvendelse fra den 1. januar 2015.
Punkt 4 i bilag II finder anvendelse fra den 1. januar 2017.
Punkt 5 i bilag II finder anvendelse fra den 1. januar 2019.
Punkt 6 i bilag II finder anvendelse fra den 1. januar 2015.
Punkt 7 i bilag II finder anvendelse fra den 1. januar 2015.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder
umiddelbart i hver medlemsstat.«
7) Bilag II ændres således:
a) Punkt 2, litra d), affattes således:
»d) Energistyring for alt andet udstyr end netværksudstyr
Udstyr skal, medmindre det ikke er hensigtsmæssigt i
forbindelse med den tilsigtede brug, være forsynet
med en energistyringsfunktion eller en tilsvarende
funktion. Når udstyret ikke leverer hovedfunktionen,
og andre energibesparende produkter ikke afhænger
af dets funktioner, skal energistyringsfunktionen
automatisk efter det kortest mulige tidsinterval, der
er hensigtsmæssigt i forbindelse med udstyrets tilsig
tede brug, slå udstyret over i
— standbytilstand, eller
— slukket tilstand, eller
— en anden driftstilstand, der ikke overskrider de
gældende krav til effektforbrug i slukket tilstand
og/eller standbytilstand, når udstyret er tilsluttet
lysnettet.
Energistyringsfunktionen skal være aktiveret.«
b) Følgende indsættes som nye punkter 3, 4, 5, 6 og 7:
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»3. Fra den 1. januar 2015:
a) Mulighed for at deaktivere forbindelser til et tråd
løst netværk
Ethvert netværksudstyr, som kan forbindes til et
trådløst netværk, skal give brugeren mulighed for
at deaktivere forbindelserne til det trådløse
netværk. Dette krav gælder ikke for produkter,
hvis tilsigtede brug kræver en enkelt trådløs
forbindelse til et netværk, og som ikke har
nogen kablet forbindelse til et netværk.
b) Energistyring for netværksudstyr
Udstyr skal, medmindre det ikke er hensigtsmæs
sigt i forbindelse med den tilsigtede brug, være
forsynet med en energistyringsfunktion eller en
tilsvarende funktion. Når udstyret ikke leverer en
hovedfunktion, og andre energibesparende
produkter ikke afhænger af dets funktioner, skal
energistyringsfunktionen automatisk efter det
kortest mulige tidsinterval, der er hensigtsmæssigt
i forbindelse med udstyrets tilsigtede brug, slå
udstyret over i en driftstilstand med netværksfor
bundet standbytilstand.
I en driftstilstand med netværksforbundet standby
tilstand kan energistyringsfunktionen automatisk
slå udstyret over i standbytilstand eller slukket
tilstand eller en anden tilstand, der ikke over
skrider de gældende krav til effektforbrug i stand
bytilstand og/eller slukket tilstand.
Energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funk
tion skal være til rådighed for alle netværksudsty
rets netværksporte.
Energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funk
tion skal være aktiveret, medmindre alle netværks
porte er deaktiveret. Er sidstnævnte tilfældet, skal
energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funk
tion slå til, hvis en af netværksportene aktiveres.
Standardtidsintervallet, indtil energistyringsfunk
tionen eller en tilsvarende funktion automatisk
slår udstyret over i en driftstilstand med netværks
forbundet standbytilstand, må ikke overskride 20
minutter.
c) Netværksudstyr, som har én eller flere former for
standbytilstande, skal overholde kravene for de
pågældende former for standbytilstande, når alle
netværksporte er deaktiveret.
d) Netværksudstyr, som ikke er HiNA-udstyr, skal
overholde bestemmelserne i punkt 2, litra d), når
alle netværksporte er deaktiveret.
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e) Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand:
Effektforbruget for HiNA-udstyr eller udstyr med
HiNA-funktion i en driftstilstand med netværksfor
bundet standbytilstand, som udstyret slås over i af
energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funk
tion, må ikke overstige 12,00 W.
Effektforbruget for andet netværksudstyr i en
driftstilstand med netværksforbundet standbytil
stand, som udstyret slås over i af energistyrings
funktionen eller en tilsvarende funktion, må ikke
overstige 6,00 W.
De effektforbrugsgrænser, som er fastlagt i litra e),
gælder ikke for:
i. printere med en strømforsyning med en
nominel effekt på mere end 750 W
ii. storformatprintere
iii. telekonferencesystemer
iv. stationære tynde klienter
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funktionen eller en tilsvarende funktion, må ikke
overstige 3,00 W.
De effektforbrugsgrænser, som er fastlagt i litra c),
gælder ikke for:
i. storformatprintere
ii. stationære tynde klienter
iii. arbejdsstationer
iv. mobile arbejdsstationer
v. hjemmeservere
vi. computerservere.
5. Fra den 1. januar 2019:
Ud over kravene i punkt 3, litra a) og b), og punkt 4,
litra a), b) og c), gælder følgende bestemmelse for
netværksudstyr, som ikke er HiNA-udstyr eller
udstyr med HiNA-funktion:

v. arbejdsstationer
vi. mobile arbejdsstationer
vii. hjemmeservere
viii. computerservere.

Effektforbruget for udstyr, som ikke er HiNA-udstyr
eller udstyr med HiNA-funktion, i en driftstilstand
med netværksforbundet standbytilstand, som udstyret
slås over i af energistyringsfunktionen eller en tilsva
rende funktion, må ikke overstige 2,00 W.
6. Fra den 1. januar 2015:

4. Fra den 1. januar 2017:
Ud over kravene i punkt 3, litra a) og b), gælder
følgende bestemmelser:
a) Netværksudstyr, som har en eller flere former for
standbytilstande, skal overholde kravene for disse
former for standbytilstand, når alle kablede
netværksporte er frakoblet og når alle trådløse
netværksporte er deaktiveret.
b) Netværksudstyr, som ikke er HiNA-udstyr, skal
overholde bestemmelserne i punkt 2, litra d), når
alle kablede netværksporte er frakoblet og når alle
trådløse netværksporte er deaktiveret.
c) Effektforbrug i en driftstilstand med netværksfor
bundet standbytilstand:
Effektforbruget for HiNA-udstyr eller udstyr med
HiNA-funktion i en driftstilstand med netværksfor
bundet standbytilstand, som udstyret slås over i af
energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funk
tion, må ikke overstige 8,00 W.
Effektforbruget for andet netværksudstyr i en
driftstilstand med netværksforbundet standbytil
stand, som udstyret slås over i af energistyrings

For kaffemaskiner skal tidsintervallet, efter hvilket
produktet automatisk slår over i en af de tilstande,
der er omhandlet i bilag II, punkt 2, litra d), være
således:
— for husholdningsfilterkaffemaskiner, hvor kaffen
opbevares i en isoleret kande, højst fem minutter
efter afslutningen af den sidste bryggecyklus, eller
30 minutter efter afslutningen af en afkalkning
eller en selvrensning
— for husholdningsfilterkaffemaskiner, hvor kaffen
opbevares i en ikke-isoleret kande, højst 40
minutter efter afslutningen af den sidste bryggecy
klus, eller 30 minutter efter afslutningen af en
afkalkning eller en selvrensning
— for andre husholdningskaffemaskiner end
husholdningsfilterkaffemaskiner,
højst
30
minutter efter afslutningen af den sidste bryggecy
klus, eller højst 30 minutter efter aktivering af
varmeelementet, eller højst 60 minutter efter akti
vering af en kopvarmerfunktion, eller højst 30
minutter efter afslutningen af en afkalkning eller
en selvrensning, medmindre der er udløst en
alarm, som kræver brugerens indgriben for at
forhindre en eventuel skade eller ulykke.

DA

23.8.2013

Den Europæiske Unions Tidende

Kravene til miljøvenligt design i bilag II, punkt 2, litra
d), finder ikke anvendelse før den nævnte dato.
7. Krav til produktinformation

L 225/7

— sekvensen af de handlinger, der skal gennem
føres for at nå den driftstilstand, hvor udstyret
automatisk skifter tilstand

Fra den 1. januar 2015 skal følgende oplysninger for
netværksudstyr vises på producenternes frit tilgænge
lige websider:

— eventuelle bemærkninger vedrørende brugen af
udstyret, f.eks. oplysninger om, hvordan
brugeren slår udstyret over i en driftstilstand
med netværksforbundet standbytilstand

a) for hver standbytilstand og/eller slukket tilstand og
driftstilstand med netværksforbundet standbytil
stand, som udstyret slås over i af energistyrings
funktionen eller en tilsvarende funktion:

— hvis relevant, standardtidsintervallet, efter
hvilket energistyringsfunktionen eller en tilsva
rende funktion har slået udstyret over i den
relevante tilstand med lavt strømforbrug

— effektforbruget i watt afrundet til én decimal

b) for netværksudstyr:

— tidsintervallet, efter hvilket energistyringsfunk
tionen eller en tilsvarende funktion automatisk
slår udstyret over i standbytilstand og/eller
slukket tilstand og eller en driftstilstand med
netværksforbundet standbytilstand.

— antal og type netværksporte, og, med
undtagelse af trådløse netværksporte, hvor
disse porte er placeret på udstyret; det skal
navnlig anføres, hvis den samme fysiske
netværksport anvendes til to eller flere typer
netværksporte

b) effektforbruget for produktet i netværksforbundet
standbytilstand, hvis alle kablede netværksporte er
tilsluttet og alle trådløse netværksporte er aktive
ret.

— hvorvidt alle netværksporte er deaktiveret før
levering

c) vejledning om, hvordan trådløse netværksporte
aktiveres og deaktiveres.
Effektforbruget for produktet i netværksforbundet
standbytilstand omhandlet i litra b) og vejledningen
omhandlet i litra c) skal også indgå i brugervejlednin
gen.«
c) Punkt 3 erstattes af et nyt punkt 8:
»8. Målinger
Det i punkt 1, litra a) og b), punkt 2, litra a) og b), punkt
3, litra e) og punkt 4, litra c), samt punkt 5 omhandlede
effektforbrug og tidsintervallerne i punkt 6 skal fastslås
ved en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar målepro
cedure under anvendelse af alment anerkendte måletek
nikker.«
d) Punkt 4 erstattes af et nyt punkt 9:
»9. Oplysninger fra producenterne
Den tekniske dokumentation skal oplyse om følgende
forhold til brug ved overensstemmelsesvurderingen
efter artikel 4:
a) for hver standbytilstand og/eller slukket tilstand:
— effektforbruget i watt afrundet til én decimal
— hvilken målemetode der er anvendt

— hvorvidt udstyret er HiNA-udstyr eller udstyr
med HiNA-funktion; anføres der ingen oplys
ninger, antages det ikke at være tilfældet
og for hver type netværksport:
— standardtidsintervallet, efter hvilket energisty
ringsfunktionen eller en tilsvarende funktion
automatisk slår udstyret over i en driftstilstand
med netværksforbundet standbytilstand
— signalet, som anvendes til at genaktivere
udstyret
— specifikation af (maksimal) ydeevne
— (maksimalt) effektforbrug for udstyret i en
driftstilstand med netværksforbundet standby
tilstand, som energistyringsfunktionen eller en
tilsvarende funktion slår udstyret over i, hvis
kun den pågældende port anvendes til fjern
aktivering
— den kommunikationsprotokol, som udstyret
anvender
Anføres der ingen oplysninger, anses udstyret ikke
for at være netværksudstyr, medmindre det har
funktioner som router, netværksswitch, trådløs
basisstation (ikke en endeterminal), hub, modem,
VoIP-telefon eller videotelefon.
c) testparametre for målinger:
— omgivelsernes temperatur

— en beskrivelse af, hvordan udstyrets driftstil
stand blev valgt eller programmeret

— testspænding i volt og frekvens i Hz
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— total harmonisk forvrængning i strømfor
syningssystemet
— information om og dokumentation af den
instrumentering, den opsætning og de kreds
løb, der er brugt til elektrisk prøvning
d) de af udstyrets specifikationer, der er relevante for
vurderingen af overensstemmelse med kravene i
punkt 1, litra c), eller kravene i punkt 2, litra c),
og/eller punkt 2, litra d), og/eller punkt 3, litra b),
herunder hvor lang tid der går, inden udstyret
automatisk slår over i standbytilstand, slukket
tilstand eller en anden driftstilstand, hvor effekt
forbruget opfylder de gældende krav til slukket
tilstand og/eller standbytilstand.
Der skal i givet fald navnlig fremlægges en teknisk
begrundelse for, at kravene i punkt 1, litra c), eller
kravene i punkt 2, litra c), og/eller punkt 2, litra
d), og/eller punkt 3, litra b), ikke anses for rele
vante i forbindelse med den tilsigtede brug af
udstyret. Nødvendigheden af at opretholde en
eller flere forbindelser til netværket eller at vente
på et fjernaktiveringssignal anses ikke for en
teknisk begrundelse, der kan udløse en fritagelse
fra kravene i punkt 2, litra d), når det drejer sig
om udstyr, som producenten ikke har defineret
som netværksudstyr.«
8) Følgende tilføjes i bilag III:
»For så vidt angår kravene i bilag II, punkt 2, litra d),
anvender medlemsstaternes myndigheder den gældende
procedure i det foregående til at måle effektforbruget, efter
at energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funktion har
slået udstyret over i den relevante tilstand.
For så vidt angår kravene i bilag II, punkt 3, litra c), og
punkt 4, litra a), anvender medlemsstaternes myndigheder
den gældende procedure i det foregående, efter at have
deaktiveret og/eller frakoblet alle enhedens netværksporte.
Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører
markedstilsyn ifølge artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2009/125/EF (*), anvende følgende verifi
kationsprocedure for kravene i bilag II, punkt 3 og 4, alt
efter, hvad der er relevant.
Medlemsstaternes myndigheder skal teste en enkelt enhed
som følger:
Hvis udstyret ifølge oplysningerne i den tekniske dokumen
tation har én type netværksport, og hvis der er to eller flere
porte af denne type til rådighed, vælges vilkårligt en af disse
porte, som forbindes til det relevante netværk under over
holdelse af maksimumspecifikationen for porten. Hvis der
findes flere trådløse netværksporte af samme type, skal de
andre trådløse porte deaktiveres, hvis det er muligt. Hvis der
er flere kablede netværksporte af samme type ved kontrol af
overholdelse af kravene i bilag II, punkt 3, deaktiveres de
andre netværksporte, hvis det er muligt. Er der kun én
netværksport til rådighed, forbindes denne til det relevante
netværk under overholdelse af maksimumspecifikationen for
porten.

23.8.2013

Der tændes for enheden. Når enheden arbejder korrekt i
tændt tilstand, får den lov til at slå over i driftstilstanden
med netværksforbundet standbytilstand, og effektforbruget
måles. Derefter sendes det relevante signal til udstyret via
netværksporten, og det kontrolleres, om udstyret blev
genaktiveret.
Hvis udstyret ifølge oplysningerne i den tekniske dokumen
tation har mere end én type netværksport for hver type
netværksport, gentages den følgende procedure. Hvis to
eller flere netværksporte af samme type er til rådighed,
vælges én vilkårlig port for hver type netværksport, og
denne port forbindes til det relevante netværk under over
holdelse af maksimumspecifikationen for porten.
Hvis der for en bestemt type netværksport kun er én port til
rådighed, forbindes denne til det relevante netværk under
overholdelse af maksimumspecifikationen for porten. Tråd
løse porte, som ikke anvendes, skal deaktiveres, hvis det er
muligt. Ved kontrol af overholdelsen af kravene i bilag II,
punkt 3, frakobles de kablede netværksporte, som ikke
bruges, hvis det er muligt.
Der tændes for enheden. Når enheden arbejder korrekt i
tændt tilstand, får den lov til at slå over i driftstilstanden
med netværksforbundet standbytilstand, og effektforbruget
måles. Derefter sendes det relevante signal til udstyret via
netværksporten, og det kontrolleres, om udstyret blev
genaktiveret. Hvis to eller flere typer (logiske) netværksporte
deles om én fysisk netværksport, gentages proceduren for
hver type logisk netværksport, medens de andre logiske
netværksporte er logisk frakoblet.
Modellen anses for at være i overensstemmelse med denne
forordning, hvis resultaterne for hver type netværksport ikke
overskrider grænseværdien med mere end 10 %.
I modsat fald skal der testes endnu tre enheder. Modellen
anses for at være i overensstemmelse med denne forordning,
hvis gennemsnittet af resultaterne for hver type netværksport
på disse tre enheder ikke overskrider grænseværdien med
mere end 10 %.
I modsat fald anses modellen for ikke at opfylde kravene.
Medlemsstatens myndigheder forelægger testresultaterne og
andre relevante oplysninger for de andre medlemsstaters
myndigheder og Kommissionen inden en måned fra den
dato, hvor der blev truffet beslutning om modellens mang
lende overensstemmelse.
Ud over procedurerne i det foregående anvender medlems
staterne pålidelige, nøjagtige og reproducerbare målemeto
der, som anvender alment anerkendte måleteknikker,
herunder metoder, der er fastlagt i dokumenter, for hvilke
referencenumrene er offentliggjort i Den Europæiske Unions
Tidende.
___________
(*) EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.«

9) Bilag IV ændres således:
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I bilag IV indsættes følgende tekst efter sidste punktum:
»Netværksforbundet standbytilstand: 3 W for HiNA-udstyr,
og 1 W eller mindre for ikke-HiNA-udstyr.«
Artikel 2
Ændring af forordning (EF) nr. 642/2009
Forordning (EF) nr. 642/2009 ændres således:
1) I artikel 2 tilføjes følgende definitioner:
»12. »netværk«: en kommunikationsinfrastruktur med en
forbindelsestopologi, en arkitektur, herunder de
fysiske komponenter, organisatoriske principper og
kommunikationsprocedurer og -formater (protokoller)
13. »netværksport«: netværksforbindelsens fysiske interface
(kablet eller trådløs) ved eller på fjernsynet, hvori
gennem fjernsynet kan fjernaktiveres
14. »netværksfjernsyn«: fjernsyn, som kan forbindes til et
netværk og har én eller flere netværksporte
15. »nettilgængelighed«: fjernsynets evne til at genoptage
funktioner, når en netværksport registrerer et fjernakti
veringssignal
16. »fjernaktiveringssignal«: et signal fra et sted uden for
fjernsynet, som sendes via et netværk
17. »netværksforbundet standbytilstand«: fjernsynets evne
til at genoptage en funktion, når der modtages et fjern
aktiveringssignal via en netværksforbindelse
18. »netværksfjernsyn med HiNA-funktion«: et fjernsyn,
hvori der indgår funktioner som router, netværkss
witch, trådløs basisstation (ikke endeterminal) eller en
kombination heraf
19. »router«: en netværksenhed, hvis vigtigste funktion er at
bestemme den optimale rute for videresendelse af data
trafikken. Routere videresender datapakker fra ét
netværk til en andet på grundlag af netværkslagets
oplysninger (L3)
20. »netværksswitch«: en netværksenhed, hvis primære
funktion er at sortere, videresende og fordele rammer
(frames) ud fra hver rammes destinationsadresse. Alle
switche fungerer mindst på data link-laget (L2)
21. »trådløs basisstation«: en enhed, hvis primære funktion
er at levere wi-fi-forbindelser til flere klienter i henhold
til IEEE 802.11-specifikationer.«
2) I bilag I foretages følgende ændringer:
a) Følgende tekst indsættes som nyt punkt 3:
»3. EFFEKTFORBRUG I NETVÆRKSFORBUNDET STANDBY
TILSTAND

For netværksfjernsyn gælder følgende krav:
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1. Fra den 1. januar 2015:
a) Mulighed for at deaktivere trådløse forbindelser til
et netværk
Hvis et netværksfjernsyn kan forbindes til et tråd
løst netværk, skal brugeren kunne deaktivere de
trådløse netværksforbindelser. Dette krav gælder
ikke for produkter, hvis tilsigtede brug kræver en
enkelt trådløs forbindelse til et netværk, og som
ikke har nogen kablet forbindelse til et netværk.
b) Energistyring for netværksfjernsyn
Netværksfjernsyn skal have en funktion med
følgende egenskaber:
Når der er gået højst fire timer i tændt tilstand efter
sidste interaktion med brugeren og/eller kanalskift,
skal fjernsynet automatisk skifte fra tændt tilstand
til en driftstilstand med netværksforbundet stand
bytilstand eller en anden driftstilstand, der opfylder
de gældende krav til effektforbrug for driftstilstande
med netværksforbundet standbytilstand.
Fjernsynet skal vise en advarselsmeddelelse, inden
det automatisk skifter fra tændt tilstand til en af de
foreskrevne tilstande. Denne funktion skal være
aktiv i standardindstillingen.
I en driftstilstand med netværksforbundet standby
tilstand kan energistyringsfunktionen automatisk
slå udstyret over i standbytilstand eller slukket
tilstand eller en anden driftstilstand, der ikke over
skrider de gældende krav til effektforbrug i slukket
tilstand og/eller standbytilstand.
Energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funk
tion skal være til rådighed for alle netværksfjernsy
nets netværksporte.
Energistyringsfunktionen eller en tilsvarende funk
tion skal være aktiveret, medmindre alle trådløse
netværksporte er deaktiveret. Er sidstnævnte tilfæl
det, skal energistyringsfunktionen eller en tilsva
rende funktion slå til, hvis en af netværksportene
aktiveres.
c) Et netværksfjernsyn, som har en eller flere former
for standbytilstande, skal overholde kravene for de
pågældende former for standbytilstande, når alle
trådløse netværksporte er deaktiveret.
d) Effektforbrug i en driftstilstand med netværksfor
bundet standbytilstand:
Effektforbruget for fjernsyn med HiNA-funktion i
en driftstilstand med netværksforbundet standbytil
stand, som fjernsynet slås over i af energistyrings
funktionen eller en tilsvarende funktion, må ikke
overstige 12,00 W.
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Effektforbruget for fjernsyn uden HiNA-funktion i
en driftstilstand med netværksforbundet standbytil
stand, som fjernsynet slås over i af energistyrings
funktionen eller en tilsvarende funktion, må ikke
overstige 6,00 W.
2. Fra den 1. januar 2017:
Ud over kravene i punkt 1, litra a) og b), gælder
følgende bestemmelser:
a) Et netværksfjernsyn, som har en eller flere former
for standbytilstand, skal overholde kravene for
disse former for standbytilstand, når alle kablede
netværksporte er frakoblet, og når alle trådløse
netværksporte er deaktiveret.
b) Et netværksfjernsyn skal overholde bestemmelserne
i punkt 2.2, litra d), når alle kablede netværksporte
er frakoblet, og når alle netværksporte er deaktive
ret.
c) Effektforbrug i en driftstilstand med netværksfor
bundet standbytilstand:
Effektforbruget for fjernsyn med HiNA-funktion i
en driftstilstand med netværksforbundet standbytil
stand, som fjernsynet slås over i af energistyrings
funktionen eller en tilsvarende funktion, må ikke
overstige 8,00 W.
Effektforbruget for fjernsyn uden HiNA-funktion i
en driftstilstand med netværksforbundet standbytil
stand, som fjernsynet slås over i af energistyrings
funktionen eller en tilsvarende funktion, må ikke
overstige 3,00 W.
3. Fra den 1. januar 2019:
Ud over kravene i punkt 1, litra a) og b), og punkt 2,
litra a), b) og c), gælder følgende bestemmelser for
netværksfjernsyn, som ikke er HiNA-udstyr eller
netværksfjernsyn med HiNA-funktion:
Effektforbruget for fjernsyn uden HiNA-funktion i en
driftstilstand med netværksforbundet standbytilstand,
som fjernsynet slås over i af energistyringsfunktionen
eller en tilsvarende funktion, må ikke overstige
2,00 W.«
b) Det nuværende punkt 3 bliver punkt 4.
c) Det nuværende punkt 4 bliver punkt 5.
d) Det nuværende punkt 5 bliver punkt 6.
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e) I punkt 5.1 (det nye punkt 6.1), indsættes følgende tekst
efter litra d) som et nyt litra e):
»e) for netværksforbundet standbytilstand
— antal og type netværksporte, og, med undtagelse
af trådløse netværksporte, hvor disse porte er
placeret på fjernsynet; det skal navnlig anføres,
hvis den samme fysiske netværksport anvendes
til to eller flere typer netværksporte
— hvorvidt alle netværksporte er deaktiveret før
levering
— hvorvidt fjernsynet er et netværksfjernsyn med
HiNA-funktion; anføres der ingen oplysninger,
anses udstyret ikke for at være HiNA-udstyr
eller et netværksfjernsyn med HiNA-funktion«
f) I punkt 5.1 (det nye punkt 6.1), indsættes følgende tekst
efter det nye litra e) som et nyt litra f):
»f) for hver type netværksport:
— standardtidsintervallet, efter hvilket energistyrings
funktionen eller en tilsvarende funktion auto
matisk slår fjernsynet over til en driftstilstand
med netværksforbundet standbytilstand
— signalet, som anvendes til at genaktivere udstyret
— specifikation af (maksimal) ydeevne
— (maksimalt) effektforbrug for fjernsynet i en
driftstilstand med netværksforbundet standbytil
stand, som energistyringsfunktionen eller en
tilsvarende funktion slår udstyret over i, hvis
kun den pågældende port anvendes til fjernakti
vering.
Anføres der ingen oplysninger, anses fjernsynet ikke for
at være et netværksfjernsyn«.
g) Det nuværende punkt 5.1, litra e), bliver det nye punkt
6.1, litra g).
h) I punkt 5.2 (det nye punkt 6.2) affattes andet led således:
»— effektforbruget i watt for hver standbytilstand og/eller
slukket tilstand og driftstilstanden med netværksfor
bundet standbytilstand, afrundet til to decimaler«.
3) I bilag II affattes punkt 2 således:
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»2. Målinger af effektforbrug i standbytilstand/slukket tilstand
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Det i punkt 2.1, litra a) og b), punkt 2.2, litra a) og b), punkt
3.1, litra d) og punkt 3.2, litra c), omhandlede effektforbrug
skal fastslås ved en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar
måleprocedure under anvendelse af alment anerkendte måle
teknikker.«

og netværksforbundet standbytilstand

Målinger af effektforbruget som omhandlet i bilag I, del 2 og
3, skal opfylde alle følgende betingelser:

4) Bilag III affattes således:
»BILAG III
VERIFIKATIONSPROCEDURE
A. Verifikationsprocedure for krav, der er fastsat i bilag I, del 1, 2, 4 og 5
1) Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører markedstilsyn ifølge artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamen
tets og Rådets direktiv 2009/125/EF (*), anvende følgende verifikationsprocedure for kravene i bilag I, del 1, 2,
4 og 5.
Medlemsstaternes myndigheder tester en enkelt enhed.
Modellen anses for at overholde bestemmelserne i bilag I, hvis:
a) resultatet for effektforbrug i tændt tilstand ikke overskrider den gældende grænseværdi, jf. bilag I, del 1,
punkt 1 og 2, med mere end 7 %, og
b) resultatet for effektforbrug i slukket tilstand/standbytilstand ikke overskrider den gældende grænseværdi, jf.
bilag I, del 2, punkt 1, litra a) og b), og punkt 2, litra a) og b), med mere end 0,10 watt, og
c) resultatet for spidsværdiforholdet for luminans, jf. bilag I, del 5, ikke ligger under 60 %.
Hvis testen ikke giver de i punkt 1, litra a), b) eller c), foreskrevne resultater, testes yderligere tre enheder af
samme model.
2) Når tre yderligere enheder af samme model er blevet testet, anses modellen for at opfylde kravene i bilag I,
hvis:
a) gennemsnittet af resultaterne for de tre sidste enheders effektforbrug i tændt tilstand ikke overskrider den
gældende grænseværdi, jf. bilag I, del 1, punkt 1) og 2), med mere end 7 %, og
b) gennemsnittet af resultaterne for de sidste tre enheders effektforbrug i standbytilstand/slukket tilstand ikke
overskrider den gældende grænseværdi, jf. bilag I, del 2, punkt 1, litra a) og b), og punkt 2, litra a) og b),
med mere end 0,10 watt, og
c) gennemsnittet af resultaterne for de sidste tre enheders spidsværdiforhold for luminans som anført i bilag I,
del 5, ikke ligger under 60 %.
Hvis de i punkt 2, litra a), b) og c), anførte resultater ikke nås, anses modellen for ikke at opfylde kravene.
B. Verifikationsprocedure for krav fastsat i bilag I, del 3
Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører markedstilsyn ifølge artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF,
anvende følgende verifikationsprocedure for kravene i bilag I, del 3, punkt 1, litra d), og punkt 2, litra c), alt efter,
hvad der er relevant. De anvender den gældende procedure i det følgende, efter at have deaktiveret og/eller
frakoblet alle enhedens netværksporte.
Medlemsstaternes myndigheder skal teste en enkelt enhed som følger:
Hvis fjernsynet ifølge oplysningerne i den tekniske dokumentation har én type netværksport, og hvis der er to
eller flere porte af denne type til rådighed, vælges vilkårligt en af disse porte, som forbindes til det relevante
netværk under overholdelse af maksimumspecifikationen for porten. Hvis der findes flere trådløse netværksporte
af samme type, skal de andre trådløse porte deaktiveres, hvis det er muligt. Hvis der er flere kablede netværksporte
af samme type til kontrol af kravene i bilag I, punkt 2, deaktiveres de andre netværksporte, hvis det er muligt. Er
der kun én netværksport til rådighed, forbindes denne til det relevante netværk under overholdelse af maksimums
pecifikationen for porten.
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Der tændes for enheden. Når enheden arbejder korrekt i tændt tilstand, får den lov til at slå over i driftstilstanden
med netværksforbundet standbytilstand, og effektforbruget måles. Derefter sendes det relevante signal til udstyret
via netværksporten, og det kontrolleres, om fjernsynet blev genaktiveret.
Hvis fjernsynet ifølge oplysningerne i den tekniske dokumentation har mere end én type netværksport for hver
type netværksport, gentages den følgende procedure. Hvis to eller flere netværksporte af samme type er til
rådighed, vælges én vilkårlig port for hver type netværksport, og denne port forbindes til det relevante
netværk under overholdelse af maksimumspecifikationen for porten.
Hvis der for en bestemt type netværksport kun er én port til rådighed, forbindes denne port til det relevante
netværk under overholdelse af maksimumspecifikationen for porten. Ved kontrol af overholdelsen af kravene i
bilag II, punkt 3, frakobles de kablede netværksporte, som ikke bruges, hvis det er muligt.
Der tændes for enheden. Når enheden arbejder korrekt i tændt tilstand, får den lov til at slå over i driftstilstanden
med netværksforbundet standbytilstand, og effektforbruget måles. Derefter sendes det relevante signal til udstyret
via netværksporten, og det kontrolleres, om fjernsynet blev genaktiveret.
Hvis to eller flere typer (logiske) netværksporte deles om én fysisk netværksport, gentages proceduren for hver
type logisk netværksport, medens de andre logiske netværksporte er logisk frakoblet.
Modellen anses for at være i overensstemmelse med denne forordning, hvis resultaterne for hver type netværks
port ikke overskrider grænseværdien med mere end 7 %.
I modsat fald skal der testes endnu tre enheder. Modellen anses for at være i overensstemmelse med denne
forordning, hvis gennemsnittet af resultaterne for hver type netværksport på disse tre enheder ikke overskrider
grænseværdien med mere end 7 %.
I modsat fald anses modellen for ikke at opfylde kravene.
Medlemsstatens myndigheder forelægger testresultaterne og andre relevante oplysninger for de andre medlems
staters myndigheder og Kommissionen inden en måned fra den dato, hvor der blev truffet beslutning om
modellens manglende overensstemmelse.
C. Overensstemmelsesvurdering
Når medlemsstaternes myndigheder kontrollerer overensstemmelsen med kravene, følger de proceduren i bilag II
og anvender pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer, som gennemføres under hensyntagen til de
nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, herunder metoder, der er fastlagt i dokumenter, som der er offentlig
gjort referencenumre for i Den Europæiske Unions Tidende med dette mål for øje.

___________
(*) EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.«

Artikel 3
Ikrafttrædelse
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2013.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
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