
II 

(Nelegislatívne akty) 

NARIADENIA 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 801/2013 

z 22. augusta 2013, 

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1275/2008, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických 
a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou 
elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave, a ktorým sa mení nariadenie (ES) 

č. 642/2009 o požiadavkách na ekodizajn televízorov 

(Text s významom pre EHP) 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 
2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stano
venie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrob
kov ( 1 ), a najmä na jej článok 15 ods. 1, 

po porade s Konzultačným fórom pre ekodizajn, 

keďže: 

(1) V článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2005/32/ES ( 2 ) sa ustanovujú vykonávacie opat
renia, pričom jedným z prioritných opatrení je zníženie 
strát v stave pohotovosti pre skupinu výrobkov. 

(2) Spotreba elektrickej energie elektrických a elektronických 
zariadení pre domácnosť a kancelárskych zariadení 
v stave pohotovosti pri zapojení v sieti bola predmetom 
technickej, environmentálnej a hospodárskej štúdie o stra
tách v stave pohotovosti a vo vypnutom stave, ktorá sa 
uskutočnila v rokoch 2006 a 2007. Zo štúdie vyplynul 
záver, že sieťová konektivita bude bežnou vlastnosťou 
zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení. Regu
lačný výbor pre ekodizajn 21. júna 2008 vydal odporú 

čanie, aby sa pre nedostatok údajov v tom čase otázka 
spotreby v stave pohotovosti pri zapojení v sieti skúmala 
osobitne. 

(3) V pracovnom pláne pre ekodizajn na roky 2009 až 2011 
bola otázka spotreby v stave pohotovosti pri zapojení 
v sieti určená za jednu z priorít. Komisia v tomto 
duchu uskutočnila prípravnú štúdiu v rokoch 2010 
a 2011, v ktorej analyzovala technické, environmentálne 
a hospodárske aspekty spotreby v stave pohotovostnej 
pri zapojení v sieti. Štúdia bola vypracovaná v spolupráci 
so zainteresovanými subjektmi a stranami z EÚ a nečlen
ských krajín a výsledky boli sprístupnené verejnosti. 

(4) Podľa odhadu štúdie dosiahla v roku 2010 spotreba elek
trickej energie elektrických a elektronických zariadení 
v domácnosti a kancelárskych zariadení predaných 
v Spoločenstve v podmienkach zabezpečujúcich zapo
jenie do siete v stave pohotovosti 54 TWh, čo zodpovedá 
23 miliónom ton emisií CO 2 . Bez prijatia konkrétnych 
opatrení sa v roku 2020 predpokladá nárast spotreby na 
90 TWh. Dospelo sa k záveru, že spotrebu elektrickej 
energie v stave pohotovosti pri zapojení v sieti možno 
výrazne znížiť. Týmto nariadením by sa mal zvýšiť 
prienik na trh technológií, ktoré prinesú zvýšenú energe
tickú účinnosť v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, čo 
bude viesť k odhadovaným úsporám energie v roku 
2020 vo výške 36 TWh a v roku 2025 vo výške 
49 TWh v porovnaní s vývojom bez zmeny. 

(5) V rámci štúdie sa predovšetkým zistilo, že pre dosiah
nutie potenciálnych úspor je dôležitá funkcia riadenia 
výkonu, ktorá prepína zariadenie do stavu pohotovosti 
pri zapojení v sieti, keď neplní hlavnú funkciu. Konšta
tuje sa, že zariadenie, opätovne aktivované vonkajším 
alebo vnútorným spúšťačom, môže byť v aktívnom 
režime obmedzený čas nezávisle od svojej hlavnej 
funkcie alebo funkcií, napríklad aby sa umožnila údržba 
alebo stiahnutie softvéru. Riadenie výkonu by malo 
zabezpečiť, aby sa výrobok po skončení týchto úloh 
vrátil do stavu pohotovosti pri zapojení v sieti.
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(6) V záveroch prípravnej štúdie sa uvádza, že stav pohoto
vosti pri zapojení v sieti vyžaduje diferenciáciu požiada
viek v závislosti od úrovne dostupnosti siete. V tejto 
súvislosti sa určil obmedzený počet zariadení HiNA, 
okrem iných smerovač, sieťový prepínač, prístupový 
bod do bezdrôtovej siete, hub a modem, ktorých hlavnou 
funkciou je reagovanie na sieťovú prevádzku. Keďže sa 
očakáva, že tieto zariadenia okamžite zareagujú na 
sieťovú prevádzku, podmienky stavu pohotovosti pri 
zapojení v sieti môžu byť rovnocenné s režimom nečin
nosti. 

(7) Vzhľadom na to, že funkcie v podmienkach pohotovosti 
a pohotovosti pri zapojení v sieti sú prepojené a rozsah 
výrobkov je rovnocenný, Konzultačné fórum pre ekodi
zajn podporilo 14. septembra 2011 stanovisko, že požia
davky na ekodizajn týkajúce sa stavu pohotovosti pri 
zapojení v sieti by sa mali stanoviť na základe aktu 
o zmene existujúceho nariadenia Komisie (ES) 
č. 1275/2008 ( 1 ). 

(8) Požiadavky na režim pohotovosti a režim vypnutia, ako 
aj na stav pohotovosti pri zapojení v sieti by sa mali 
preskúmať spoločne. Vzhľadom na to, že dátum preskú
mania stanovený v nariadení (ES) č. 1275/2008 pred
chádza dátumu nadobudnutia účinnosti prvej etapy 
požiadaviek na stav pohotovosti pri zapojení v sieti, 
dátum preskúmania nariadenia by sa mal odložiť 
o jeden rok. 

(9) Vzhľadom na to, že televízory, na ktoré sa vzťahuje 
konkrétne vykonávacie opatrenie o ekodizajne, boli 
vyňaté z rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) 
č. 1275/2008, požiadavky na ekodizajn týkajúce sa tele
vízorov v stave pohotovosti pri zapojení v sieti sú 
zahrnuté do nariadenia Komisie (ES) č. 642/2009 ( 2 ). 
Na základe technickej, environmentálnej a hospodárskej 
štúdie týkajúcej sa stavu pohotovosti pri zapojení v sieti 
sa odhaduje, že požiadavky na ekodizajn v súvislosti 
s televízormi v stave pohotovosti pri zapojení v sieti 
by do roku 2020 priniesli úspory vo výške 10 TWh. 

(10) Pokiaľ ide o kávovary, na zasadnutiach Konzultačného 
fóra pre ekodizajn ( 3 ) 16. decembra 2011 a 18. apríla 
2012 sa podporilo stanovisko, že by sa nemalo prijať 
vykonávacie opatrenie konkrétne pre tieto výrobky, ale 
že požiadavky v nariadení (ES) č. 1275/2008, pokiaľ ide 
o stav pohotovosti, by mali byť pre kávovary explicit
nejšie stanovené. 

(11) Týmto nariadením sa zavádzajú špecifikácie pre uplatňo
vanie požiadaviek na riadenie výkonu na kávovary 
vzhľadom na predvolený čas oneskorenia, po ktorom 
sa zariadenie automaticky prepne do režimu pohotovosti/ 
vypnutia. 

(12) Z technickej, environmentálnej a hospodárskej štúdie 
o kávovaroch pre domácnosť realizovanej na základe 
smernice o ekodizajne možno vyvodiť záver, že obme

dzením času oneskorenia, po ktorom sa kávovary auto
maticky prepnú do režimu pohotovosti/vypnutia, sa do 
roku 2020 každý rok ušetrí viac ako 2 TWh energie. 
Tieto úspory nie sú zahrnuté do predpokladaných 
úspor na účely nariadenia (ES) č. 1275/2008, 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

Zmeny nariadenia (ES) č. 1275/2008 

Nariadenie (ES) č. 1275/2008 sa mení takto: 

1. Názov sa nahrádza takto: 

„Nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 zo 17. decembra 
2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parla
mentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na 
ekodizajn elektrických a elektronických zariadení pre 
domácnosť a kancelárskych zariadení v súvislosti so 
spotrebou elektrickej energie v režime pohotovosti 
a vypnutia a v režime pohotovosti pri zapojení v sieti“. 

2. Článok 1 sa nahrádza takto: 

„Článok 1 

Predmet a rozsah pôsobnosti 

Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na ekodizajn 
týkajúce sa spotreby elektrickej energie v režime pohotovosti 
a vypnutia, ako aj v režime pohotovosti pri zapojení v sieti 
na účely uvádzania na trh elektrických a elektronických 
zariadení pre domácnosť a kancelárskych zariadení. 

Toto nariadenie sa nevzťahuje na elektrické a elektronické 
zariadenia pre domácnosť a kancelárske zariadenia uvádzané 
na trh s nízkonapäťovým externým zdrojom napájania 
používaným na určené účely.“ 

3. V článku 2 sa dopĺňajú tieto vymedzenia pojmov: 

„10. ‚sieť‘ je komunikačná infraštruktúra s topológiou 
spojení, architektúrou vrátane fyzických komponentov, 
organizačnými princípmi, komunikačnými procedúrami 
a formátmi (protokoly); 

11. ‚pohotovosť pri zapojení v sieti‘ je stav, v ktorom je 
zariadenie schopné obnoviť funkcie prostredníctvom 
diaľkovo iniciovaného spúšťača zo sieťového pripojenia; 

12. ‚diaľkovo iniciovaný spúšťač‘ je signál prichádzajúci do 
zariadenia zvonku cez sieť; 

13. ‚sieťový port‘ je drôtové alebo bezdrôtové fyzické 
rozhranie sieťového pripojenia nachádzajúce sa na 
zariadení, prostredníctvom ktorého možno zariadenie 
diaľkovo aktivovať; 

14. ‚logický sieťový port‘ znamená sieťovú technológiu 
fungujúcu nad fyzickým sieťovým portom;
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15. ‚fyzický sieťový port‘ znamená fyzické médium (hard
vér) sieťového portu. Fyzický sieťový port môže 
fungovať ako host pre dve alebo viac sieťových techno
lógií; 

16. ‚sieťová dostupnosť‘ je schopnosť zariadenia obnoviť 
funkcie po tom, čo sieťový port zaznamenal diaľkovo 
iniciovaný spúšťač; 

17. ‚sieťové zariadenie‘ je zariadenie, ktoré možno pripojiť 
do siete a ktoré má jeden alebo viac sieťových portov; 

18. ‚sieťové zariadenie s vysokou sieťovou dostupnosťou‘ 
(zariadenie HiNA) je zariadenie, ktorého hlavná funk
cia(-e) sú jedna alebo viaceré tieto funkcie, ale žiadne 
iné: smerovač, sieťový prepínač, prístupový bod do 
bezdrôtovej siete, hub, modem, telefón VoIP, videotele
fón; 

19. ‚sieťové zariadenie s funkciou vysokej sieťovej dostup
nosti‘ (zariadenie s funkciou HiNA) je zariadenie s funk
ciou smerovača, sieťového prepínača, prístupového 
bodu do bezdrôtovej siete alebo ich kombinácie, 
ktoré však nie je zariadením HiNA; 

20. ‚smerovač‘ je sieťové zariadenie, ktorého hlavnou funk
ciou je určiť optimálnu dráhu, po ktorej by mala 
prebiehať sieťová prevádzka. Smerovače odovzdávajú 
pakety z jednej siete do druhej na základe informácií 
sieťovej vrstvy (L3); 

21. ‚sieťový prepínač‘ je sieťové zariadenie, ktorého hlavnou 
funkciou je filtrovať, odovzdávať a distribuovať rámce 
(frame) na základe cieľovej adresy každého rámca. 
Všetky prepínače pracujú prinajmenšom na linkovej 
vrstve (L2); 

22. ‚prístupový bod do bezdrôtovej siete‘ je zariadenie, 
ktorého hlavnou funkciou je poskytovať viacerým 
klientom konektivitu IEEE 802.11 (Wi-Fi); 

23. ‚hub‘ je sieťové zariadenie, ktoré obsahuje viac portov 
a používa sa na spájanie segmentov miestnej siete 
(LAN); 

24. ‚modem‘ je zariadenie, ktorého hlavnou funkciou je 
vysielať a prijímať digitálne modulované analógové 
signály cez drôtovú sieť; 

25. ‚tlačiarske zariadenie‘ je zariadenie, ktoré produkuje 
papierový výstup z elektronických vstupov. Tlačiarske 
zariadenie môže mať aj ďalšie funkcie a môže sa na trh 
uvádzať ako multifunkčné zariadenie alebo multi
funkčný produkt; 

26. ‚veľkoformátové tlačiarske zariadenie‘ je tlačiarske zaria
denie určené na tlač na médiá vo formáte A2 a väčšie, 
ako aj zariadenie určené na spracovanie ‚ekonečných‘ 
médií so šírkou 406 mm alebo väčšou; 

27. ‚systém teleprezencie‘ je vyhradený systém na realizáciu 
videokonferencií vo vysokom rozlíšení a spolupráce, 
ktorý zahŕňa užívateľské rozhranie, kameru s vysokým 

rozlíšením, obrazovku, zvukovú sústavu a možnosti na 
kódovanie a dekódovanie video- a audiosignálov; 

28. ‚kávovar pre domácnosť‘ je nekomerčné zariadenie na 
varenie kávy; 

29. ‚prekvapkávací kávovar pre domácnosť‘ je kávovar pre 
domácnosť, v ktorom sa káva extrahuje cedením; 

30. ‚ohrievacie teleso‘ je súčasť kávovaru, ktorý premieňa 
elektrickú energiu na teplo na účely ohrevu vody; 

31. ‚predhrievanie šálok‘ je funkcia ohrievania šálok, ktoré 
sú uložené v alebo na kávovare; 

32. ‚varný cyklus‘ je proces, ktorý sa musí uskutočniť pri 
príprave kávy; 

33. ‚samočistenie“ je proces, ktorý kávovar vykonáva na 
vyčistenie svojich vnútorných priestorov. Týmto 
procesom môže byť buď jednoduché vypláchnutie 
alebo čistiaci proces za použitia špecifických aditív; 

34. ‚odvápnenie‘ je proces, ktorý kávovar vykonáva na 
úplné alebo čiastočné odstránenie potenciálnej vápennej 
usadeniny zo svojich vnútorných priestorov; 

35. ‚stolový počítač typu tenký klient‘ je počítač, ktorého 
primárnu funkčnosť zabezpečuje pripojenie k vzdia
leným prostriedkom výpočtovej techniky (napr. k počí
tačovému serveru, vzdialenej pracovnej stanici) a v 
ktorom nie sú zabudované žiadne rotačné pamäťové 
médiá. Hlavná jednotka stolového počítača typu tenký 
klient je určená na použitie na stálom mieste (napr. na 
stole) a nie je prenosná. Stolové počítače typu tenký 
klient môžu odosielať informácie buď na externú, alebo 
(ak je obrazovka súčasťou výrobku) internú obrazovku; 

36. ‚pracovná stanica‘ je vysoko výkonný počítač určený 
pre jedného používateľa, ktorý sa okrem iných úloh 
náročných na výpočtovú techniku používa predo
všetkým na grafiku, počítačom podporované projekto
vanie, vývoj softvéru, finančné a vedecké aplikácie a má 
tieto vlastnosti: 

a) priemerný čas medzi zlyhaniami (MTBF) najmenej 
15 000 hodín; 

b) funkciu samoopravného kódu (ECC) a/alebo vyrov
návaciu pamäť; 

c) vykazuje tri z týchto piatich vlastností: 

1. má dodatočnú podporu napájania pre náročnú 
grafiku (t. j. vzájomné prepojenie periférneho 
zariadenia (PCI)-E so 6 kolíkmi s dodatočným 
prísunom energie 12 V); 

2. jej systém je vybavený tak, že na základnej doske 
sú okrem slotu(-ov) na grafickú kartu a/alebo 
podpory PCI-X aj sloty vyššieho typu ako PCI-E 
× 4;
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3. nepodporuje grafiku s rovnomerným prístupom 
do pamäte (UMA); 

4. obsahuje päť alebo viac PCI, PCI-E alebo PCI-X 
slotov; 

5. je schopný podporovať multiprocesor pre dva 
alebo viac procesorov (musí podporovať fyzicky 
oddelené procesorové balíky/sokety, t. j. nespo
jené s podporou pre jeden procesor s viacerými 
jadrami). 

37. ‚mobilná pracovná stanica‘ je vysoko výkonný počítač 
pre jedného používateľa, ktorý sa okrem iných úloh 
náročných na výpočtovú techniku používa predo
všetkým na grafiku, počítačom podporované projekto
vanie, vývoj softvéru, finančné a vedecké aplikácie, ale 
nie na počítačové hry, a ktorý je vytvorený špeciálne na 
účely prenosnosti a na dlhodobú prevádzku buď 
s priamym pripojením k zdroju striedavého prúdu, 
alebo bez neho. Mobilné pracovné stanice využívajú 
zabudovanú obrazovku a sú schopné fungovať na 
zabudovanú batériu alebo iný prenosný zdroj energie. 
Väčšina mobilných pracovných staníc využíva externý 
zdroj energie a má zabudovanú klávesnicu a poloho
vacie zariadenie. 

Mobilná pracovná stanica má tieto vlastnosti: 

a) priemerný čas medzi zlyhaniami (MTBF) najmenej 
13 000 hodín; 

b) najmenej jednu diskrétnu grafickú kartu (dGfx) 
spĺňajúcu klasifikáciu G3 (so šírkou zbernice sním
kovej medzipamäte > 128 bitov), G4, G5, G6 alebo 
G7; 

c) podporuje zahrnutie troch alebo viacerých interných 
pamäťových médií; 

d) podporuje najmenej 32 GB systémovej pamäte. 

38. ‚server malého rozsahu‘ je taký druh počítača, ktorý 
zvyčajne používa komponenty stolového počítača vo 
formáte stolového počítača, ale je navrhnutý predo
všetkým ako hostiteľské pamäťové médium pre iné 
počítače a na vykonávanie funkcií, ako je napríklad 
poskytovanie služieb sieťovej infraštruktúry a hosťovanie 
údajov/médií, a vyznačuje sa týmito vlastnosťami: 

a) je navrhnutý vo forme stojana, veže alebo v inej 
forme podobnej formám stolových počítačov tak, 
aby sa spracovanie, ukladanie a komunikácia všet
kých údajov cez sieťové rozhrania vykonávali 
v jednej skrinke; 

b) je určený na 24-hodinovú prevádzku 7 dní v týždni; 

c) je určený predovšetkým na simultánnu prevádzku 
v prostredí viacerých používateľov a obsluhuje 
niekoľkých používateľov prostredníctvom klient
skych jednotiek usporiadaných v sieti; 

d) v prípade, že sa umiestňuje na trh s operačným 
systémom, operačný systém je navrhnutý pre 
domáci server alebo nenáročné serverové aplikácie; 

e) na trh sa neumiestňuje s diskrétnou grafickou kartou 
(dGfx), ktorá spĺňa inú klasifikáciu ako G1. 

39. ‚počítačový server‘ je výrobok výpočtovej techniky, 
ktorý poskytuje služby a spravuje sieťové prostriedky 
pre klientske zariadenia, ako sú napríklad stolové počí
tače, notebooky, stolové počítače typu tenký klient, 
telefóny s internetovým protokolom (IP) alebo iné počí
tačové servery. Počítačový server sa zvyčajne umiestňuje 
na trh na použitie vo výpočtových strediskách a prostre
diach kancelárií a podnikov. K počítačovému serveru sa 
možno dostať predovšetkým cez sieťové pripojenia, 
a nie prostredníctvom vstupných periférnych zariadení, 
ako je napríklad klávesnica alebo myš 

Počítačový server má tieto vlastnosti: 

a) je určený na podporu operačných systémov (OS) 
počítačových serverov a/alebo hypervízorov a jeho 
úlohou je spúšťať podnikové aplikácie, ktoré inšta
loval používateľ; 

b) podporuje funkciu samoopravného kódu (ECC) 
a/alebo medzipamäte [vrátane konfigurácií registro
vaných duálnych vložených pamäťových modulov 
(DIMM) a systému pamäte Buffer-On-Board (BOB)]; 

c) umiestňuje sa na trh s jedným alebo viac ako 
jedným zdrojom striedavého/jednosmerného prúdu; 

d) všetky procesory majú prístup k zdieľanej systé
movej pamäti a zobrazujú sa samostatne jedinému 
OS alebo hypervízoru.“ 

4. Článok 3 sa nahrádza takto: 

„Článok 3 

Požiadavky na ekodizajn 

Požiadavky na ekodizajn súvisiace so spotrebou elektrickej 
energie v režime pohotovosti a vypnutia, ako aj v režime 
pohotovostnej spotreby elektrickej energie pri zapojení 
v sieti sú stanovené v prílohe II.“ 

5. Článok 7 sa nahrádza takto: 

„Článok 7 

Revízia 

Komisia preskúma toto nariadenie z hľadiska technologic
kého pokroku a výsledky preskúmania predloží Konzultač
nému fóru najneskôr do 7. januára 2016. Preskúmanie sa 
bude najmä týkať rozsahu režimu pohotovosti a vypnutia 
a požiadaviek naň, ako aj primeranosti a úrovne požiadaviek 
na režim pohotovosti pri zapojení v sieti s ohľadom na 
tretiu etapu implementácie (rok 2019).

SK L 225/4 Úradný vestník Európskej únie 23.8.2013



Preskúmanie by sa mohlo okrem iného zaoberať profesio
nálnymi zariadeniami a výrobkami vybavenými elektrickými 
motormi ovládanými na diaľku.“ 

6. Článok 8 sa nahrádza takto: 

„Článok 8 

Nadobudnutie účinnosti 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po 
jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Bod 1 prílohy II sa uplatňuje od 7. januára 2010. 

Bod 2 prílohy II sa uplatňuje od 7. januára 2013. 

Bod 3 prílohy II sa uplatňuje od 1. januára 2015. 

Bod 4 prílohy II sa uplatňuje od 1. januára 2017. 

Bod 5 prílohy II sa uplatňuje od 1. januára 2019. 

Bod 6 prílohy II sa uplatňuje od 1. januára 2015. 

Bod 7 prílohy II sa uplatňuje od 1. januára 2015. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplat
niteľné vo všetkých členských štátoch.“ 

7. Príloha II sa mení takto: 

a) V bode 2 sa písm. d) nahrádza takto: 

„d) Riadenie výkonu všetkých zariadení iných ako 
sieťové zariadenia 

Zariadenie, okrem prípadov, keď je to neprimerané 
na zamýšľané používanie, umožňuje funkciu riadenia 
výkonu alebo podobnú funkciu. Keď zariadenie 
neposkytuje hlavnú funkciu a keď od jeho funkcií 
nezávisí iný výrobok (výrobky) využívajúci energiu, 
funkcia riadenia výkonu prepne zariadenie v čo 
najkratšom možnom čase primeranom na účely 
zamýšľaného používania automaticky do: 

— režimu pohotovosti, alebo 

— režimu vypnutia, alebo 

— iného stavu, v ktorom nie sú prekročené 
príslušné požiadavky na spotrebu elektrickej 
energie pre režim vypnutia a/alebo režim poho
tovosti, keď je zariadenie pripojené k sieťovému 
zdroju. 

Funkcia riadenia výkonu musí byť aktivovaná.“ 

b) Dopĺňajú sa nasledujúce nové body 3, 4, 5, 6, 7. 

„3. Od 1. januára 2015: 

a) Možnosť ukončenia pripojenia (pripojení) 
k bezdrôtovej sieti 

Všetky sieťové zariadenia, ktoré možno pripojiť 
k bezdrôtovej sieti, musia ponúkať používateľovi 
možnosť ukončenia pripojenia (pripojení) 
k bezdrôtovej sieti. Táto požiadavka sa nevzťahuje 
na výrobky, ktoré na zamýšľané používanie využí
vajú jediné pripojenie k bezdrôtovej sieti a ktoré 
nemajú žiadne drôtové pripojenie k sieti. 

b) Riadenie výkonu sieťových zariadení 

Zariadenie, okrem prípadov, keď je to neprime
rané na zamýšľané používanie, umožňuje funkciu 
riadenia výkonu alebo podobnú funkciu. Keď 
sieťové zariadenie neposkytuje hlavnú funkciu 
a keď od jeho funkcií nezávisí iný výrobok 
(výrobky) využívajúci energiu, funkcia riadenia 
výkonu v čo najkratšom možnom čase prime
ranom na účely zamýšľaného používania zaria
denie automaticky prepne do stavu pohotovosti 
pri zapojení v sieti. 

V stave pohotovosti pri zapojení v sieti sa môže 
zariadenie prostredníctvom funkcie riadenia 
výkonu automaticky prepnúť do režimu pohoto
vosti alebo vypnutia alebo do iného stavu, 
v ktorom nie sú prekročené platné požiadavky 
na spotrebu elektrickej energie pre režim vypnutia 
a/alebo režim pohotovosti. 

Funkcia riadenia výkonu alebo podobná funkcia 
musí byť k dispozícii pre všetky sieťové porty 
sieťového zariadenia. 

Funkcia riadenia výkonu alebo podobná funkcia 
musí byť aktivovaná s výnimkou prípadov, keď 
sú vypnuté všetky sieťové porty. V tomto druhom 
prípade funkcia riadenia výkonu alebo podobná 
funkcia musí byť aktivovaná, ak je zapnutý ktorý
koľvek sieťový port. 

Predvolené časové obdobie, po ktorom sa zaria
denie prostredníctvom funkcie riadenia výkonu 
alebo podobnej funkcie automaticky prepne do 
stavu pohotovosti pri zapojení v sieti, nesmie 
byť dlhšie ako 20 minút. 

c) Sieťové zariadenie, ktoré má jeden alebo viac 
režimov pohotovosti, musí spĺňať požiadavky na 
tento režim (režimy) pohotovosti, keď sú vypnuté 
všetky sieťové porty. 

d) Sieťové zariadenie iné ako zariadenie HiNA musí 
spĺňať požiadavky ustanovenia v bode 2 písm. d), 
keď sú všetky sieťové porty vypnuté.
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e) Spotreba elektrickej energie v stave pohotovosti 
pri zapojení v sieti: 

Spotreba elektrickej energie zariadenia HiNA alebo 
zariadenia s funkciou HiNA v stave pohotovosti 
pri zapojení v sieti, do ktorého sa zariadenie 
prepína prostredníctvom funkcie riadenia výkonu 
alebo podobnej funkcie, nesmie prekročiť 12,0 W. 

Spotreba elektrickej energie iného sieťového zaria
denia v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, do 
ktorého sa zariadenie prepína prostredníctvom 
funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie, 
nesmie prekročiť 6,00 W. 

Hraničné hodnoty spotreby elektrickej energie 
stanovené v písmene e) sa nevzťahujú na: 

i) tlačiarske zariadenie so zdrojom elektrickej 
energie, ktorého menovitý príkon je vyšší 
ako 750 W; 

ii) veľkoformátové tlačiarske zariadenie; 

iii) systémy teleprezencie; 

iv) stolové počítače typu tenký klient; 

v) pracovné stanice; 

vi) mobilné pracovné stanice; 

vii) servery malého rozsahu; 

viii) počítačové servery. 

4. Od 1. januára 2017: 

Okrem požiadaviek stanovených v bode 3 písm. a) 
a b) platia tieto ustanovenia: 

a) Sieťové zariadenie, ktoré má jeden alebo viac 
režimov pohotovosti, musí spĺňať požiadavky na 
tento režim (režimy) pohotovosti, keď sú odpojené 
všetky drôtové sieťové porty a keď sú vypnuté 
všetky bezdrôtové sieťové porty. 

b) Sieťové zariadenie iné ako zariadenie HiNA musí 
spĺňať požiadavky ustanovenia v bode 2 písm. d), 
keď sú všetky drôtové sieťové porty odpojené 
a keď sú vypnuté všetky bezdrôtové sieťové porty. 

c) Spotreba elektrickej energie v stave pohotovosti 
pri zapojení v sieti: 

Spotreba elektrickej energie zariadenia HiNA alebo 
zariadenia s funkciou HiNA v stave pohotovosti 
pri zapojení v sieti, do ktorého sa zariadenie 
prepína prostredníctvom funkcie riadenia výkonu 
alebo podobnej funkcie, nesmie prekročiť 8,00 W. 

Spotreba elektrickej energie iného sieťového zaria
denia v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, do 
ktorého sa zariadenie prepína prostredníctvom 

funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie, 
nesmie prekročiť 3,00 W. 

Hraničné hodnoty spotreby elektrickej energie 
stanovené v písmene c) sa nevzťahujú na: 

i) veľkoformátové tlačiarske zariadenia 

ii) stolové počítače typu tenký klient; 

iii) pracovné stanice; 

iv) mobilné pracovné stanice; 

v) servery malého rozsahu; 

vi) počítačové servery. 

5. Od 1. januára 2019: 

Okrem požiadaviek stanovených v bode 3 písm. a) 
a b), bode 4 písm. a), b) a c) pre sieťové zariadenia 
iné ako zariadenia HiNA alebo iné ako zariadenia 
s funkciou HiNA platí nasledujúce ustanovenie: 

Spotreba elektrickej energie sieťového zariadenia 
iného ako zariadenie HiNA alebo iného ako zaria
denie s funkciou HiNA v stave pohotovosti pri zapo
jení v sieti, do ktorého sa zariadenie prepína prostred
níctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej 
funkcie, nesmie prekročiť 2,00 W. 

6. Od 1. januára 2015: 

Pri kávovaroch je čas oneskorenia, po ktorom sa 
musia automaticky prepnúť do režimov a stavov 
uvedených v prílohe II bode 2 písm. d): 

— V prípade prekvapkávacích kávovarov pre domác
nosť, pri ktorých sa káva uchováva v izolovaných 
nádobách, maximálne päť minút po ukončení 
posledného varného cyklu alebo 30 minút po 
dokončení odvápnenia alebo procesu samočiste
nia. 

— V prípade prekvapkávacích kávovarov pre domác
nosť, pri ktorých sa káva uchováva v neizolova
ných nádobách, maximálne 40 minút po ukon 
čení posledného varného cyklu alebo 30 minút 
po ukončení procesu odvápnenia alebo samočis
tenia. 

— V prípade iných kávovarov pre domácnosť ako 
prekvapkávacích kávovarov maximálne 30 minút 
po ukončení posledného varného cyklu alebo 
maximálne 30 minút po aktivácii ohrievacieho 
telesa alebo maximálne 60 minút po aktivácii 
funkcie predhrievania šálok alebo maximálne 30 
minút po ukončení procesu odvápnenia alebo 
samočistenia, pokiaľ nedošlo k spusteniu výstrahy, 
ktorá si vyžaduje zásah používateľa, aby sa pred
išlo možnému poškodeniu alebo nehode.
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Požiadavky na ekodizajn stanovené v prílohe II bode 
2 písm. d) sa uplatňujú až od vyššie uvedeného 
dátumu. 

7. Požiadavky na informácie o výrobku 

Od 1. januára 2015 musia byť na voľne prístupných 
webových stránkach výrobcov viditeľne zobrazené 
tieto informácie o sieťových zariadeniach: 

a) pre každý režim pohotovosti a/alebo vypnutia, ako 
aj stav pohotovosti pri zapojení v sieti, do ktorého 
sa zariadenie prepne prostredníctvom funkcie 
riadenia výkonu alebo podobnej funkcie: 

— údaje o spotrebe elektrickej energie vo wattoch 
zaokrúhlené na jedno desatinné miesto, 

— časové obdobie, po ktorom sa prostredníc
tvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej 
funkcie zariadenie automaticky prepne do 
režimu pohotovosti a/alebo vypnutia a/alebo 
stavu pohotovosti pri zapojení v sieti; 

b) spotreba energie výrobku v stave pohotovosti pri 
zapojení v sieti, ak sú všetky drôtové sieťové porty 
pripojené a všetky bezdrôtové sieťové porty akti
vované; 

c) návod na aktiváciu a deaktiváciu bezdrôtových 
sieťových portov. 

Spotreba energie výrobku v stave pohotovosti pri 
zapojení v sieti uvedená v písmene b) a návod 
uvedený v písmene c) sa zahrnú aj do používateľskej 
príručky.“ 

c) Bod 3 sa nahrádza novým bodom 8: 

„8. Merania 

Spotreba elektrickej energie uvedená v bode 1 písm. a) 
a b), bode 2 písm. a) a b), bode 3 písm. e), bode 4 písm. 
c) a bode 5, ako aj časy oneskorenia uvedené v bode 6 sa 
stanovia na základe spoľahlivého, presného a reproduko
vateľného postupu merania, v ktorom sa zohľadňuje 
všeobecne uznávaný stav techniky.“ 

d) Bod 4 sa nahrádza novým bodom 9: 

„9. Informácie, ktoré poskytujú výrobcovia 

Na účely posudzovania zhody podľa článku 4 tech
nická dokumentácia obsahuje tieto prvky: 

a) Pre každý režim pohotovosti a/alebo režim vypnu
tia: 

— údaje o spotrebe elektrickej energie vo wattoch 
zaokrúhlené na jedno desatinné miesto, 

— použitá metóda merania, 

— opis spôsobu výberu alebo programovania 
režimu zariadenia, 

— postupnosť udalostí vedúcich k stavu, keď 
zariadenie automaticky mení režimy, 

— akékoľvek poznámky týkajúce sa prevádzky 
zariadenia, napr. informácie o tom, ako má 
používateľ prepnúť zariadenie do stavu poho
tovosti pri zapojení v sieti, 

— prípadne predvolený čas, po ktorom sa zaria
denie prostredníctvom funkcie riadenia výkonu 
alebo podobnej funkcie prepne do príslušného 
režimu alebo stavu nízkeho výkonu; 

b) Pre sieťové zariadenia: 

— počet a druh sieťových portov a (s výnimkou 
bezdrôtových sieťových portov) miesto, kde sa 
tieto porty na zariadení nachádzajú; predo
všetkým sa musí uviesť, či ten istý fyzický 
sieťový port obsahuje dva alebo viac druhov 
sieťových portov, 

— údaj o tom, či všetky sieťové porty sú vypnuté 
pred doručením, 

— údaj o tom, či dané zariadenie je zariadenie 
HiNA alebo zariadenie s funkciou HiNA; 
V prípade neuvedenia žiadnej informácie sa 
vychádza z toho, že to nie je takéto zariadenie; 

a pre každý druh sieťového portu: 

— predvolený čas, po ktorom sa zariadenie 
prostredníctvom funkcie riadenia výkonu 
alebo podobnej funkcie prepne do stavu poho
tovosti pri zapojení v sieti, 

— spúšťač použitý na opätovnú aktiváciu zariade
nia, 

— (maximálne) špecifikácie výkonu, 

— (maximálnu) spotrebu elektrickej energie zaria
denia v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, 
do ktorého sa zariadenie prepne prostredníc
tvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej 
funkcie, keď sa na diaľkovú aktiváciu používa 
iba tento port, 

— komunikačný protokol používaný zariadením. 

Ak sa neuvedie žiadna informácia, vychádza sa 
z toho, že zariadenie nie je sieťovým zariadením 
s výnimkou prípadu, ak poskytuje funkcie smero
vača, sieťového prepínača, prístupového bodu do 
bezdrôtovej siete (nie však terminálu), hubu, 
modemu, telefónu VoIP alebo videotelefónu; 

c) Skúšobné parametre merania: 

— teplota okolia, 

— skúšobné napätie vo V a frekvencia v Hz,
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— celkové harmonické skreslenie elektrickej siete, 

— informácie a dokumentácia o prístrojovom 
vybavení, nastavení a obvodoch použitých na 
elektrické testovanie; 

d) Vlastnosti zariadenia významné pre posúdenie 
súladu s požiadavkami stanovenými v bode 1 
písm. c) alebo požiadavkami stanovenými v bode 
2 písm. c) a/alebo bode 2 písm. d) a/alebo bode 3 
písm. b) vrátane času potrebného na automatické 
zapnutie režimu pohotovosti alebo režimu vypnu
tia, alebo iného stavu, v ktorom nie sú prekročené 
príslušné požiadavky na spotrebu elektrickej 
energie pre režim vypnutia a/alebo režim pohoto
vosti. 

V prípade potreby sa poskytuje predovšetkým 
technické odôvodnenie, že požiadavky stanovené 
v bode 1 písm. c) alebo požiadavky stanovené 
v bode 2 písm. c) a/alebo bode 2 písm. d) a/alebo 
bode 3 písm. b) nie sú primerané na účely 
zamýšľaného použitia zariadenia. Potreba zacho
vávať jedno alebo viac sieťových pripojení alebo 
čakať na diaľkovo iniciovaný spúšťač sa nepova 
žuje v prípade zariadení, ktoré výrobca nevymedzil 
ako sieťové zariadenia, za technické odôvodnenie 
oprávňujúce na oslobodenie od požiadaviek stano
vených v bode 2 písm. d)“. 

8. V prílohe III sa dopĺňa: 

„Vzhľadom na požiadavky stanovené v prílohe II bode 2 
písm. d) musia orgány členských štátov použiť uvedený 
príslušný postup na meranie spotreby elektrickej energie 
po prepnutí zariadenia do príslušného režimu alebo stavu 
prostredníctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej 
funkcie. 

Vzhľadom na požiadavky stanovené v prílohe II bode 3 
písm. c) a bode 4 písm. a) orgány členských štátov musia 
použiť uvedený príslušný postup po vypnutí prípadne odpo
jení všetkých sieťových portov zariadenia. 

Pri vykonávaní kontrol dohľadu nad trhom uvedených 
v článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/125/ES (*) orgány členských štátov uplatňujú tento 
postup overovania príslušných požiadaviek stanovených 
v prílohe II bodoch 3 alebo 4. 

Orgány členských štátov podrobia skúške jedno zariadenie: 

Ak má zariadenie podľa údajov v technickej dokumentácii 
jeden druh sieťového portu a k dispozícii je dva alebo viac 
portov tohto druhu, jeden z týchto portov sa náhodne 
vyberie a zapojí sa do príslušnej siete v súlade s maximálnymi 
špecifikáciami daného portu. V prípade viacerých bezdrôto
vých sieťových portov toho istého druhu sa ostatné bezdrô
tové porty vypnú, pokiaľ je to možné. V prípade viacerých 
drôtových sieťových portov rovnakého druhu na účely 
overenia požiadaviek uvedených v prílohe II bode 3 sa 
ostatné sieťové porty, ak je to možné, deaktivujú. Ak je 
k dispozícii iba jeden sieťový port, tento je zapojený do 
príslušnej siete v súlade s maximálnymi špecifikáciami portu. 

Zariadenie sa prepne do režimu zapnutia. Keď zariadenie 
v režime zapnutia riadne funguje, môže sa prepnúť do 
stavu pohotovosti pri zapojení v sieti a odmeria sa spotreba 
elektrickej energie. Potom sa dá zariadeniu cez sieťový port 
prostredníctvom príslušného spúšťača signál a overí sa, či je 
zariadenie opäť aktivované. 

Ak má zariadenie podľa údajov v technickej dokumentácii 
viac ako jeden druh sieťových portov, pre každý druh sieťo
vého portu sa zopakuje nasledujúci postup. Ak má zaria
denie k dispozícii dva alebo viac sieťových portov nejakého 
druhu, jeden port z každého druhu sieťových portov sa 
náhodne vyberie a zapojí sa do príslušnej siete v súlade 
s maximálnymi špecifikáciami daného portu. 

Ak je z určitého druhu sieťového portu k dispozícii iba jeden 
port, tento port sa zapojí do príslušnej siete v súlade s maxi
málnymi špecifikáciami daného portu. Nepoužívané bezdrô
tové porty sa vypnú, pokiaľ je to možné. V prípade overo
vania požiadaviek uvedených v prílohe II bode 3 sa nepou 
žívané drôtové sieťové porty, ak je to možné, deaktivujú. 

Zariadenie sa prepne do režimu zapnutia. Keď zariadenie 
v režime zapnutia riadne funguje, môže sa prepnúť do 
stavu pohotovosti pri zapojení v sieti a odmeria sa spotreba 
elektrickej energie. Potom sa dá zariadeniu cez sieťový port 
prostredníctvom príslušného spúšťača signál a overí sa, či je 
zariadenie opäť aktivované. Ak dva alebo viac druhov sieťo
vých (logická sieť) portov zdieľajú jeden fyzický sieťový port, 
tento postup sa opakuje pre každý druh logických sieťových 
portov, pričom ostatné logické sieťové porty sú od siete 
logicky odpojené. 

Vychádza sa z toho, že model je v súlade s týmto nariade
ním, ak výsledky pri každom druhu sieťových portov nepre
sahujú hraničnú hodnotu o viac ako 10 %. 

V opačnom prípade sa skúšajú ďalšie tri zariadenia. 
Vychádza sa z toho, že model je v súlade s týmto nariade
ním, ak priemer výsledkov týchto troch skúšok každého 
druhu sieťových portov nepresahuje hraničnú hodnotu 
o viac ako 10 %. 

V opačnom prípade sa model považuje za nevyhovujúci. 

Orgány členských štátov poskytnú výsledky skúšok a iné 
relevantné informácie orgánom iných členských štátov 
a Komisii do jedného mesiaca od prijatia rozhodnutia o nesú
lade modelu. 

Okrem uvedených postupov orgány členských štátov použijú 
spoľahlivé, presné a reprodukovateľné postupy merania, 
v ktorých sa zohľadňuje všeobecne uznávaný stav techniky 
vrátane metód stanovených v dokumentoch, ktorých refe
renčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku 
Európskej únie. — 

___________ 
(*) Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.“ 

9. V prílohe IV sa za poslednú vetu dopĺňa táto veta:
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„Režim pohotovosti pri zapojení v sieti: 3 W pre zariadenie 
HiNA; 1 W alebo menej pre zariadenie iné ako zariadenie 
HiNA.“ 

Článok 2 

Zmeny nariadenia (ES) č. 642/2009 

Nariadenie (ES) č. 642/2009 sa mení takto: 

1. V článku 2 sa dopĺňajú tieto vymedzenia pojmov: 

„12. ‚sieť‘ je komunikačná infraštruktúra s topológiou 
spojení, architektúrou vrátane fyzických komponentov, 
organizačnými princípmi, komunikačnými procedúrami 
a formátmi (protokoly); 

13. ‚sieťový port‘ je drôtové alebo bezdrôtové fyzické 
rozhranie sieťového pripojenia nachádzajúce sa na tele
vízore, prostredníctvom ktorého možno televízor 
diaľkovo aktivovať; 

14. ‚sieťovo prepojený televízor‘ znamená televízor, ktorý 
možno pripojiť do siete a ktorý má jeden alebo viac 
sieťových portov; 

15. ‚sieťová dostupnosť‘ je schopnosť televízora obnoviť 
funkcie po tom, čo sieťový port zaznamenal diaľkovo 
iniciovaný spúšťač; 

16. ‚diaľkovo iniciovaný spúšťač‘ je signál prichádzajúci do 
televízora zvonku cez sieť; 

17. ‚pohotovosť pri zapojení v sieti‘ je stav, v ktorom je 
televízor schopný obnoviť funkcie na základe signálu 
z diaľkovo iniciovaného spúšťača cez sieťové pripojenie; 

18. ‚sieťovo prepojený televízor s funkciou vysokej sieťovej 
dostupnosti (televízor s funkciou HiNA)‘ je televízor 
s funkciou smerovača, sieťového prepínača, prístupo
vého bodu do bezdrôtovej siete (nie však nie terminál) 
alebo ich kombinácie; 

19. ‚smerovač‘ je sieťové zariadenie, ktorého hlavnou funk
ciou je určiť optimálnu dráhu, po ktorej by mala 
prebiehať sieťová prevádzka. Smerovače posielajú 
pakety z jednej siete do druhej na základe informácií 
sieťovej vrstvy (L3); 

20. ‚sieťový prepínač‘ je sieťové zariadenie, ktorého hlavnou 
funkciou je filtrovať, posielať a distribuovať rámce 
(frame) na základe cieľovej adresy každého rámca. 
Všetky prepínače pracujú prinajmenšom na linkovej 
vrstve (L2); 

21. ‚prístupový bod do bezdrôtovej siete‘ je zariadenie, 
ktorého hlavnou funkciou je poskytovať viacerým 
klientom konektivitu IEEE 802.11 (Wi-Fi).“ 

2. Príloha I sa mení takto: 

a) Vkladá sa tento nový bod 3: 

„3. SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE V POHOTOVOSTNOM 
REŽIME PRI ZAPOJENÍ V SIETI 

Pre sieťovo prepojené televízory platia tieto požiadavky: 

1. Od 1. januára 2015: 

a) Možnosť deaktivácie bezdrôtového sieťového 
pripojenia (pripojení): 

Ak sieťovo prepojený televízor možno pripojiť 
k bezdrôtovej sieti, užívateľ musí mať možnosť 
ukončenia pripojenia (pripojení) k bezdrôtovej sieti. 
Táto požiadavka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré 
na zamýšľané používanie využívajú jediné pripo
jenie k bezdrôtovej sieti a ktoré nemajú žiadne 
drôtové pripojenie k sieti. 

b) Riadenie výkonu sieťovo prepojených televízorov: 

Sieťovo prepojené televízory poskytujú funkciu 
s takouto charakteristikou. 

Po nie viac ako 4 hodinách v režime zapnutia 
nasledujúcich po poslednej interakcii používateľa 
a/alebo prepnutí kanála sa televízor automaticky 
prepne z režimu zapnutia do stavu pohotovosti 
pri zapojení v sieti alebo akéhokoľvek iného stavu, 
v ktorom nie sú prekročené príslušné požiadavky 
spotreby energie pre podmienky poskytujúce stav 
pohotovosti pri zapojení v sieti. 

Televízory zobrazujú pred automatickým 
prepnutím z režimu zapnutia do príslušného stavu/ 
režimu výstražnú správu. Táto funkcia sa nastavuje 
ako predvolená. 

V stave pohotovosti pri zapojení v sieti sa môže 
televízor prostredníctvom funkcie riadenia výkonu 
automaticky prepnúť do pohotovostného režimu 
alebo režimu vypnutia alebo do iného stavu, 
v ktorom nie sú prekročené platné požiadavky na 
spotrebu energie pre režim vypnutia a/alebo poho
tovostný režim. 

Funkcia riadenia výkonu alebo podobná funkcia 
musí byť k dispozícii pre všetky sieťové porty 
sieťovo prepojeného televízora. 

Funkcia riadenia výkonu alebo podobná funkcia 
musí byť aktivovaná s výnimkou prípadov, keď 
sú vypnuté všetky bezdrôtové sieťové porty. 
V tomto prípade funkcia riadenia výkonu alebo 
podobná funkcia musí byť aktivovaná, ak je 
zapnutý ktorýkoľvek sieťový port. 

c) Sieťovo prepojený televízor, ktorý má jeden alebo 
viac pohotovostných režimov, musí spĺňať požia
davky na tento pohotovostný režim (režimy), keď 
sú vypnuté všetky bezdrôtové sieťové porty. 

d) Spotreba elektrickej energie v stave pohotovosti pri 
zapojení v sieti: 

Spotreba elektrickej energie televízora s funkciou 
HiNA v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, do 
ktorého sa televízor prepína prostredníctvom 
funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie, 
nesmie prekročiť 12,00 W.
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Spotreba elektrickej energie televízora bez funkcie 
HiNA v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, do 
ktorého sa televízor prepína prostredníctvom 
funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie, 
nesmie prekročiť 6,00 W. 

2. Od 1. januára 2017: 

Okrem požiadaviek stanovených v bode 1 písm. a) 
a b) sa uplatňujú tieto ustanovenia: 

a) Sieťovo prepojený televízor, ktorý má jeden alebo 
viac pohotovostných režimov, musí spĺňať požia
davky na tento pohotovostný režim (režimy), keď 
sú odpojené všetky drôtové sieťové porty a keď sú 
vypnuté všetky bezdrôtové sieťové porty. 

b) Sieťovo prepojený televízor musí spĺňať ustano
venia v bode 2 ods. 2 písm. d), keď sú všetky 
drôtové sieťové porty odpojené a keď sú vypnuté 
všetky sieťové porty. 

c) Spotreba elektrickej energie v stave pohotovosti pri 
zapojení v sieti: 

Spotreba elektrickej energie televízora s funkciou 
HiNA v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, do 
ktorého sa televízor prepína prostredníctvom 
funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie, 
nesmie prekročiť 8,00 W. 

Spotreba elektrickej energie televízora bez funkcie 
HiNA v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, do 
ktorého sa televízor prepína prostredníctvom 
funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie, 
nesmie prekročiť 3,00 W. 

3. Od 1. januára 2019: 

Okrem požiadaviek stanovených v bode 1 písm. a) 
a b) a bode 2 písm. a), b) a c) sa na sieťovo prepojené 
televízory iné ako zariadenia s funkciou HiNA alebo 
televízory s funkciou HiNA uplatňujú tieto ustanove
nia: 

Spotreba elektrickej energie televízora bez funkcie 
HiNA v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, do 
ktorého sa televízor prepína prostredníctvom funkcie 
riadenia výkonu alebo podobnej funkcie, nesmie 
prekročiť 2,00 W.“ 

b) Bod 3 sa stáva bodom 4. 

c) Bod 4 sa stáva bodom 5. 

d) Bod 5 sa stáva bodom 6. 

e) V bode 5 ods. 1 (nový bod 6 ods. 1) sa za písm. d) 
vkladá nové písmeno e): 

„e) pre stav pohotovosti pri zapojení v sieti 

— počet a druh sieťových portov a (s výnimkou 
bezdrôtových sieťových portov) miesto, kde sa 
tieto porty na televízore nachádzajú; predo
všetkým sa musí uviesť, či ten istý fyzický sieťový 
port obsahuje dva alebo viac druhov sieťových 
portov, 

— údaj o tom, či všetky sieťové porty sú vypnuté 
pred doručením, 

— či daný televízor je televízor s funkciou HiNA; 
v prípade neuvedenia žiadnej informácie sa 
vychádza z toho, že televízor nie je zariadenie 
HiNA ani televízor s funkciou HiNA.“ 

f) V bode 5 ods. 1 (nový bod 6 ods. 1) sa za nové písm. e) 
vkladá nové písmeno f): 

„f) pre každý druh sieťového portu: 

— predvolený čas, po ktorom sa televízor prostred
níctvom funkcie riadenia výkonu alebo podobnej 
funkcie prepne do stavu pohotovosti pri zapojení 
v sieti, 

— spúšťač použitý na opätovnú aktiváciu zariadenia, 

— (maximálne) špecifikácie výkonu, 

— (maximálnu) spotrebu elektrickej energie zaria
denia v stave pohotovosti pri zapojení v sieti, 
do ktorého sa televízor prepne prostredníctvom 
funkcie riadenia výkonu alebo podobnej funkcie, 
keď sa na diaľkovú aktiváciu používa iba tento 
port. 

V prípade neuvedenia žiadnej informácie sa vychádza 
z toho, že televízor nie je sieťovo prepojený televízor.“ 

g) Bod 5 ods. 1 písm. e) sa stáva bodom 6 ods. 1 písm. g) 

h) V bode 5 ods. 2 (nový bod 6 ods. 2) sa druhá zarážka 
nahrádza takto: 

„— pre každý pohotovostný režim a/alebo režim 
vypnutia a pre stav pohotovosti pri zapojení v sieti 
údaje o spotrebe elektrickej energie vo wattoch 
zaokrúhlené na dve desatinné miesta.“ 

3. V prílohe II sa bod 2 mení takto:
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„2. Merania príkonu v pohotovostnom režime/režime vypnutia 
a v po hotovostnom režime pri zapojení v sieti 

Merania príkonu uvedené v prílohe I častiach 2 a 3 musia 
spĺňať všetky tieto podmienky: 

Príkon uvedený v bode 2 ods. 1 písm. a) a b), bode 2 ods. 2 
písm. a) a b), bode 3 ods. 1 písm. d) a bode 3 ods. 2 písm. c) 
sa stanoví na základe spoľahlivého, presného a reprodukova
teľného postupu merania, v ktorom sa zohľadňuje všeobecne 
uznávaný stav techniky.“ 

4. Príloha III sa nahrádza takto: 

„PRÍLOHA III 

POSTUP OVEROVANIA 

A. Postup overovania požiadaviek stanovených v častiach 1, 2, 4 a 5 prílohy I. 

1. Pri vykonávaní kontrol dohľadu nad trhom, ktoré sú stanovené v článku 3 ods. 2 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/125/ES (*), orgány členských štátov uplatňujú tento postup overovania požiadaviek 
stanovených v prílohe I bodoch 1, 2, 4 a 5. 

Orgány členských štátov podrobia skúške jeden televízor. 

Model sa považuje za vyhovujúci ustanoveniam prílohy I, ak: 

a) výsledná hodnota príkonu v režime zapnutia neprekročí príslušnú hraničnú hodnotu stanovenú v prílohe 
I časti 1 bodoch 1 a 2 o viac ako 7 % a 

b) výsledné hodnoty v režime vypnutia prípadne v pohotovostnom režime neprekročia uplatniteľné hraničné 
hodnoty stanovené v prílohe I časti 2 bode 1 písm. a) a b) a bode 2 písm. a) a b) o viac ako 0,10 W a 

c) výsledná hodnota pomeru maximálnej svietivosti podľa prílohy I časti 5 nie je menšia ako 60 %. 

Ak sa výsledné hodnoty uvedené v bode 1 písm. a) alebo b) alebo c) nedosiahnu, skúške sa podrobia ďalšie tri 
jednotky toho istého modelu. 

2. Po preskúšaní troch ďalších jednotiek toho istého modelu sa model považuje za vyhovujúci ustanoveniam 
uvedeným v prílohe I, ak: 

a) priemer výsledných hodnôt týchto troch jednotiek pre príkon v režime zapnutia neprekročí príslušnú 
hraničnú hodnotu stanovenú v prílohe I časti 1 bodoch 1 a 2 o viac ako 7 % a 

b) priemer výsledných hodnôt týchto troch jednotiek pre režim vypnutia/pohotovostný režim neprekročia 
príslušné hraničné hodnoty stanovené v prílohe I časti 2 bode 1 písm. a) a b) a bode 2 písm. a) a b) o viac 
ako 0,10 wattov a 

c) priemer výsledných hodnôt týchto troch jednotiek pre pomer maximálnej svietivosti uvedený v prílohe 
I časti 5 nie je menší ako 60 %. 

Ak sa výsledné hodnoty uvedené v bode 2 písm. a), b) a c) nedosiahnu, model sa považuje za nevyhovujúci 
požiadavkám. 

B. Postup overovania požiadaviek stanovených v časti 3 prílohy I 

Pri vykonávaní kontrol dohľadu nad trhom, ktoré sú stanovené v článku 3 ods. 2 smernice 2009/125/ES, orgány 
členských štátov uplatňujú tento postup overovania príslušných požiadaviek stanovených v prílohe I časti 3 bode 
1 písm. d) a bode 2 písm. c). Ďalej uvedený postup uplatňujú po vypnutí prípadne odpojení všetkých sieťových 
portov. 

Orgány členských štátov podrobia skúške jediné zariadenie: 

Ak má televízor podľa údajov v technickej dokumentácii jeden druh sieťového portu a k dispozícii je dva alebo 
viac portov tohto druhu, jeden z týchto portov sa náhodne vyberie a zapojí sa do príslušnej siete vyhovujúcej 
maximálnym špecifikáciám daného portu. V prípade viacerých bezdrôtových sieťových portov toho istého druhu 
sa ostatné bezdrôtové porty vypnú, pokiaľ je to možné. V prípade viacerých drôtových sieťových portov rovna
kého druhu na účely overenia požiadaviek uvedených v prílohe I bode 2 sa ostatné sieťové porty, ak je to možné, 
deaktivujú. Ak je k dispozícii iba jeden sieťový port, tento je zapojený do príslušnej siete v súlade s maximálnymi 
špecifikáciami portu.
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Zariadenie sa prepne do režimu zapnutia. Keď zariadenie v režime zapnutia riadne funguje, môže sa prepnúť do 
stavu pohotovosti pri zapojení v sieti a odmeria sa spotreba elektrickej energie. Potom sa dá televízoru cez sieťový 
port prostredníctvom príslušného spúšťača signál a overí sa, či sa televízor opäť aktivoval. 

Keď má televízor podľa údajov v technickej dokumentácii viac ako jeden druh sieťových portov, pre každý druh 
sieťového portu sa opakuje nasledujúci postup. Ak má zariadenie k dispozícii dva alebo viac sieťových portov 
nejakého druhu, jeden port z každého druhu sieťových portov sa náhodne vyberie a zapojí sa do príslušnej siete 
v súlade s maximálnymi špecifikáciami daného portu. 

Ak je z určitého druhu sieťového portu k dispozícii iba jeden port, tento port sa zapojí do príslušnej siete v súlade 
s maximálnymi špecifikáciami daného portu. Nepoužívané bezdrôtové porty sa vypnú, pokiaľ je to možné. 
V prípade overovania požiadaviek uvedených v prílohe II bode 3 sa nepoužívané drôtové sieťové porty, ak je 
to možné, deaktivujú. 

Zariadenie sa prepne do režimu zapnutia. Keď zariadenie v režime zapnutia riadne funguje, môže sa prepnúť do 
stavu pohotovosti pri zapojení v sieti a odmeria sa spotreba elektrickej energie. Potom sa dá televízoru cez sieťový 
port prostredníctvom príslušného spúšťača signál a overí sa, či sa televízor opäť aktivoval. 

Ak dva alebo viac druhov sieťových (logická sieť) portov zdieľajú jeden fyzický sieťový port, tento postup sa 
opakuje pre každý druh logických sieťových portov, pričom ostatné logické sieťové porty sú od siete logicky 
odpojené. 

Vychádza sa z toho, že model je v súlade s týmto nariadením, ak výsledky pri každom druhu sieťových portov 
nepresahujú hraničnú hodnotu o viac ako 7 %. 

V opačnom prípade sa testujú ďalšie tri zariadenia. Vychádza sa z toho, že model je v súlade s týmto nariadením, 
ak priemer výsledných hodnôt týchto troch skúšok každého druhu sieťových portov nepresahuje hraničnú 
hodnotu o viac ako 7 %. 

Vo všetkých ostatných prípadoch sa model považuje za nevyhovujúci. 

Orgány členských štátov poskytnú výsledky skúšok a iné relevantné informácie orgánom iných členských štátov 
a Komisii do jedného mesiaca od prijatia rozhodnutia o nesúlade modelu. 

C. Kontrola súladu 

Na účely kontroly súladu s požiadavkami orgány členských štátov používajú postup ustanovený v prílohe II, ako 
aj spoľahlivé, presné a reprodukovateľné postupy merania, v ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané najnovšie 
metódy merania vrátane metód uvedených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla sú na tento účel uverejnené 
v Úradnom vestníku Európskej únie. 

___________ 
(*) Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.“ 

Článok 3 

Nadobudnutie účinnosti 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 

V Bruseli 22. augusta 2013 

Za Komisiu 
predseda 

José Manuel BARROSO
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	Nariadenie Komisie (EÚ) č. 801/2013 z 22. augusta 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1275/2008, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave, a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 642/2009 o požiadavkách na ekodizajn televízorov (Text s významom pre EHP)

