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Обобщение
Оценка на въздействието на предложението за регламент на Комисията за определяне на изисквания за
екопроектиране на сървъри и продукти за съхранение на данни съгласно Директива 2009/125/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕС) № 617/2013 на Комисията

А. Необходимост от действия
Защо? В какво се изразява разглежданият проблем? Максимум 11 реда
В днешно време малко повече от 50 % от потреблението на енергия, свързано с центрове за данни,
се дължи на прякото потребление на енергия от ИТ оборудване като сървъри и продукти за
съхранение на данни. Обикновено купувачите на сървъри и продукти за съхранение на данни не
отделят приоритетно внимание на потреблението на енергия и на енергийната ефективност в
предпочитанията си при купуване, а по-скоро са съсредоточени върху аспекти като надеждност и
достъпна цена. Това се дължи на липсата на информация за функционалните аспекти на продуктите
(като производителност, енергийна ефективност, надеждност при високи експлоатационни
температури), липсата на инструменти за оценяване на общите разходи за собственост, навиците
на потребителите, напр. традиции за избиране на конкретни марки и конкретни решения,
организационни аспекти (разделение между бюджетите за закупуване, обикновено специален ИТ
бюджет, и за текущи разходи, обикновено част от административния бюджет). Това е довело до
ограничено проникване на пазара на рентабилни технологии, с които се реализират икономии на
енергия, и тази ситуация продължава въпреки наличието на енергийно ефективни и надеждни
технологии. Що се отнася до ефективното използване на материалите, неефективността на
пазара се корени в различни аспекти, които пречат да се достигнат високи проценти на повторно
използване и рециклиране: трудно разглобяване и отделяне на продукти, липса на информация за
вложените основни суровини, липса на стандартизиран метод за заличаване на данни и липса на
достъп до актуализации на базовото програмно осигуряване (фърмуер).

Какво се очаква да бъде постигнато с настоящата инициатива? Максимум 8 реда
Общите цели на инициативата са да допринесе за постигането на целите на ЕС по отношение на
климата и енергетиката до 2030 г. и на целите на кръговата икономика (в контекста на плана за
действие за кръговата икономика), като в същото време осигури функционирането на вътрешния
пазар. По-специално с настоящата инициатива се цели да се повиши осведомеността по отношение
на енергийната ефективност и екологичните показатели на сървъри и продукти за съхранение на
данни и да се улеснят потребителите при съпоставяне на съответните продукти, да се
допълнят/интегрират разпоредбите на програмата Energy Star на ЕС, както и постепенно да се
отстранят от пазара на ЕС продуктите с най-лоши показатели. По този начин ще се намалят
потреблението на енергия и емисиите на парникови газове и ще се засили приносът на
съответните продукти към кръговата икономика.

Каква е добавената стойност от действия на равнището на ЕС? Максимум 7 реда
Сървърите и продуктите за съхранение на данни засягат глобален пазар, а на равнището на ЕС
малко на брой много големи производители покриват повече от три четвърти от пазара на ЕС и
съответно действията на равнището на ЕС биха били по-ефективни от икономическа гледна точка.
Всъщност технологията за тези продукти е много сложна и поради това би било много трудно
държавите членки да разработят национални схеми и правила, докато с действия на равнището на
ЕС ще се избегнат допълнителните разходи, нужни на всяка държава членка за регламентирането
на технология, която не се различава между отделните държави членки. Според производителите
националните схеми и правила биха създали повече пречки и административна тежест за навлизане
на всеки национален пазар и те биха предпочели да спазват законодателство, валидно за целия ЕС.

Б. Решения
Какви законодателни и незаконодателни варианти на политиката бяха разгледани? Има ли
предпочитан вариант или не? Защо? Максимум 14 реда
Вариантите на политиката, предвиждащи саморегулиране и енергийно етикетиране, не са включени, тъй
като отрасълът не е предложил никакви възможности за саморегулиране, а и сървърите и продуктите за
съхранение на данни са продукти, предимно използвани в отношенията между предприятия (B2B). Освен
варианта на запазване на статуквото (при който ЕС не предприема действия) бяха разгледани следните
варианти:
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Вариант 3.1 Правила за екопроектиране, 2 нива на по-малко строги изисквания към захранващия блок
(PSU), информация за потреблението на енергия и ефективността на сървъра.
Вариант 3.2 Правила за екопроектиране, 3 нива на изисквания към захранващия блок, информация за
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класа на работните условия, потреблението на енергия и ефективността на сървъра , ограничение на
максималната мощност в режим на готовност и изисквания за ефективно използване на материалите.
Вариант 3.3 Правила за екопроектиране, най-строги изисквания към захранващия блок, задължително
изискване за класа на работните условия и ефективността на сървъра, информация за потреблението на
енергия, изисквания за ефективно използване на материалите.

Вариант 5 Задължителни изисквания според ENERGY STAR, 1 ниво на изисквания към
захранващия блок, информация за потреблението на енергия, ефективността на сървъра и класа
на работните условия, максимално допустимата мощност в режим на готовност.
Предпочитаният вариант е 3.2, тъй като с него се осигуряват големи икономии, свързани с околната
среда, без да се налага съществена икономическа тежест на отрасъла и крайните потребители. Въпреки
че при вариант 3.3 се осигуряват най-големи икономии на енергия в дългосрочен план (т.е. от 2030 г.
нататък), той налага голяма тежест за отрасъла и крайните потребители в годините непосредствено след
влизането в сила на регламента и поради това кумулативните икономии на разходи за всички крайни
потребители от ЕС остават отрицателни до 2027 г.
Кой подкрепя отделните варианти? Максимум 7 реда
Екологичните и потребителските НПО, както и организациите на ремонтните предприятия приветстваха
работата на Комисията по потенциални изисквания за екопроектиране на сървъри и продукти за
съхранение на данни. Държавите — членки на ЕС, приветстваха предпазливо работата на Комисията,
като изразиха по-специално загриженост по отношение на приложимостта. Организациите за
стандартизация изразяваха подкрепа в рамките на целия процес. Големите промишлени субекти биха
подкрепили най-вече изисквания за енергийна ефективност в активен режим, като едновременно с това
те изразиха съмнения по отношение на количествените изисквания за потреблението на енергия в режим
на готовност и изискванията за ефективно използване на материалите. МСП подчертаха, че е важно да
не се повишат цените на продуктите вследствие на регулаторните решения.

В. Въздействие на предпочитания вариант
Какви са ползите от предпочитания вариант (ако има такъв, в противен случай — от
основните варианти)? Максимум 12 реда
Оценката на въздействието показва, че с един потенциален регламент относно сървърите и продуктите
за съхранение на данни въз основа на вариант 3.2 до 2030 г. може да се постигнат икономии на
електроенергия до 9 TWh/годишно (приблизително годишното потребление на енергия на Естония през
2014 г.) и намаляване на емисиите на парникови газове с до 3 Mton еквивалент на CO2/годишно. При
този сценарий изискванията за ефективно използване на материалите понижават емисиите с
допълнителни 7 % еквивалент на CO2/годишно. Резултатът е положителен така също от гледна точна на
достъпност на цените: крайните потребители на сървъри и продукти за съхранение на данни също имат
полза от предложената мярка, тъй като те ще реализират годишни парични икономии в размер на
2 млрд. евро през 2030 г. Други положителни последици биха могли да бъдат подобрената
съпоставимост на продуктите на пазара от гледна точка на техните въздействия върху околната среда
(като енергийната ефективност на сървърите) и по-високите приходи и печалби за независимите
дружества (като МСП), които работят в областта на ремонтите и възстановяването на продукти.
Какви са разходите за предпочитания вариант (ако има такъв, в противен случай — за
основните варианти)? Максимум 12 реда
При предпочитания вариант 3.2 ще има разходи за подобрение, свързани с постигането на по-висок КПД
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В Регламента за екопроектирането на сървъри, гласуван от държавите — членки на ЕС, на 17.9.2018 г.
по процедурата на регулиране с контрол, беше постигнато съгласие за налагане на количествени
изисквания по отношение на ефективността на сървърите в режим „активен“ (стойности: 9 за сървъри с 1
гнездо, 9,5 за сървъри с 2 гнезда и 8 за свръхкомпактни модулни или многовъзлови сървъри). Смята се,
че тези количествени изисквания ще имат същия ефект като изискванията за предоставяне на
информация, тъй като в конкретния случай делът на сървърите, произведени през 2016—17 г. и
отговарящи на тези изисквания, е вече много висок (> 90 %), така че може да се очаква, че от сървърите,
продавани през 2020 г., на изискванията ще отговарят най-малко същият (или дори по-висок) процентен
дял.
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на захранващия блок, които се очаква да бъдат в размер на 10 EUR на захранващ блок, за да се подобри
от 80 PLUS клас Silver на Gold, и 17 EUR от Gold на Platinum и 23 EUR, за да се постигне Titanium.
Приема се, че разходите, свързани с подобряването на работната температура, ще бъдат 150 EUR на
търговска единица, което е равно приблизително на цената на високоефективен вентилатор.
Оптимизирането на потреблението на енергия в режим на готовност би струвало допълнително между
0,2 % и 0,35 % от цената на сървъра за подобряване на ефективността на централния процесор (CPU).
Счита се, че изискванията за ефективно използване на материалите налагат допълнителни разходи от
приблизително 8 EUR на сървър или продукт за съхранение. Общото увеличение на разходите за
закупуване на продукти вследствие на тези подобрения е около 41 млн. евро през 2030 г. за ЕС.
Разходите за изпитвания, свързани с измерването на ефективността на сървърите, биха били
приблизително 21 000 EUR на дружество с 15 модела сървъри. За големи дружества се счита, че
разходите за изпитването за съответствие биха били приблизително 30 000 EUR на дружество с
25 модела сървъри. Разходите за изпитвания, свързани с работната температура, се оценяват от
порядъка на 1000 EUR на брой.
Какви ще са последиците за предприятията, МСП и микропредприятията? Максимум 8 реда
Предложеният регламент е напълно приложим за микропредприятията и МСП, които произвеждат и
извършват окончателното сглобяване на сървъри и продукти за съхранение на данни (които по оценки на
експерти са приблизително 20 % от всички МСП, функциониращи в този отрасъл). Тези МСП биха били
засегнати вследствие на по-високите разходи за изпитвания и разходи за подобрения. Част от тези
разходи обаче се прехвърлят към крайните потребители. Оценява се също така, че една трета от МСП в
сектора се занимават с ремонтни дейности и биха имали голяма полза от изискванията за ефективно
използване на материалите.
Ще има ли значително въздействие върху националните бюджети и администрации?
Максимум 4 реда
Формата на законодателния акт е регламент, който е пряко приложим във всички държави членки. Това
гарантира, че националните администрации няма да имат никакви разходи по транспонирането.
Дейностите по надзор на пазара биха били свързани с разходи за изпитвания и персонал.
Ще има ли други значителни въздействия? Максимум 6 реда
Не се очакват отрицателни въздействия по отношение на функционалността, здравето и безопасността.

Г. Последващи действия
Кога ще се извърши преглед на политиката? Максимум 4 реда
Потенциалният регламент относно сървърите и продуктите за съхранение на данни подлежи на
преразглеждане най-късно 4 години след влизането в сила на първия регламент с оглед на
постиженията, натрупания опит при изпълнението, международните развития и технологичния напредък.
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