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Kommenteeritud kokkuvõte
Mõjuhinnang järgmise ettepaneku kohta: Komisjoni määrus, millega kehtestatakse serverite ja
andmesalvestustoodete ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ ja
muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 617/2013

A. Vajadus meetmete järele
Miks? Mis on lahendamist vajav probleem? Kuni 11 rida
Praegu on pisut enam kui 50 % andmekeskuste elektrienergiatarbest tingitud IT-seadmete, nagu serverite ja
andmesalvestustoodete otsesest energiatarbest. Tavaliselt ei ole energiatarve ja energiatõhusus serverite ja
andmesalvestustoodete ostjate ostueelistuste määramisel esikohal, pigem keskendutakse sellistele aspektidele
nagu töökindlus või taskukohasus. Selle põhjuseks on teabe puudumine toodete funktsionaalsete aspektide
(nagu toimivus, energiatõhusus, töökindlus kõrgetel töötemperatuuridel) kohta, puuduvad vahendid, millega
hinnata omamise kogukulusid, kasutajate harjumused, näiteks tava valida konkreetseid kaubamärke ja
konkreetseid lahendusi, organisatsioonilised aspektid (ostueelarve, mis on tavaliselt IT-spetsiifiline, on eraldatud
jooksvate kulude eelarvest, mis kuulub harilikult halduseelarve alla). Selle tulemusena on kulutõhusate
energiasäästlike tehnoloogiate turuosa piiratud ja selline olukord jätkub hoolimata energiatõhusate ja töökindlate
tehnoloogiate olemasolust. Materjalitõhususe osas on turg jäänud puudulikuks tingituna mitmest aspektist, mis
takistavad ulatuslikku taaskasutust ja ringlussevõttu: lahtimonteerimise ja toodete eraldamise raskus, puuduv
teave tootes kasutatud kriitilise tähtsusega toorainete kohta, standardse andmekustutusmeetodi puudumine ja
püsivara uuenduste kättesaamatus.

Mida selle algatusega loodetakse saavutada? Kuni 8 rida
Algatuse üldised eesmärgid on aidata kaasa ELi 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika eesmärkide ja
ringmajanduse eesmärkide saavutamisele (lähtudes ringmajanduse tegevuskavast) ja tagada samas siseturu
toimimine. Konkreetsemalt tahetakse käesoleva algatusega suurendada teadlikkust serverite ja
andmesalvestustoodete energiatõhususest ja keskkonnatoimest ning muuta vastavate toodete võrdlemine
kasutajate jaoks lihtsamaks, täiendada ja lõimida ELi Energy Stari programmi sätteid ning kõrvaldada kõige
halvemate omadustega tooted järk-järgult ELi turult. Kokkuvõttes vähendab see energiatarvet ja
kasvuhoonegaaside heidet ning suurendab asjaomaste toodete ringmajandust.

Milline on ELi tasandi meetmete lisaväärtus? Kuni 7 rida
Serverite ja andmesalvestustoodete turg on üleilmne ja ELi tasandil katavad vähesed globaalsed hiigeltootjad
rohkem kui kolmveerandi ELi turust, seega oleks ELi meede kulutõhusam. Tegelikult on nende toodete
tehnoloogia väga keeruline, seega oleks liikmesriikidel väga raske töötada välja riiklikke süsteeme ja eeskirju,
samas kui ELi meetme puhul jääksid ära lisakulud, mida iga liikmesriik vajaks, et reguleerida tehnoloogiat, mis
on kõigis liikmesriikides ühesugune. Tootjad väljendasid seisukohta, et riiklikud kavad ja eeskirjad tekitaksid iga
liikmesriigi turule sisenemisel rohkem takistusi ja halduskoormust ning et nad eelistaksid järgida üleliidulisi
õigusnorme.

B. Lahendused
Milliseid seadusandlikke ja mitteseadusandlikke poliitikavariante on kaalutud? Kas on olemas
eelistatud variant? Miks? Kuni 14 rida
Eneseregulatsiooni ja energiamärgistuse poliitikavariandid heideti kõrvale, kuna tööstusharu ei ole teinud ühtegi
ettepanekut eneseregulatsiooni kohta ja kuna serverid ja andmesalvestustooted on enamalt jaolt firmaturundusehk B2B-tooted. Peale senise olukorra jätkamise variandi (kus EL meetmeid ei võta) kaaluti järgmisi võimalusi:
variant 3.1: ökodisaini määrus, 2 taset leebemaid nõudeid toiteplokkide kohta, teave energiatarbe ja serveri
tõhususe kohta;
variant 3.2: ökodisaini määrus, 3 taset nõudeid toiteplokkide kohta, teave töötingimuste klassi, energiatarbe ja
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serveri tõhususe kohta , jõudeoleku võimsustarbe ülepiir ja materjalitõhususe nõuded;
variant 3.3: ökodisaini määrus, kõige rangemad nõuded toiteplokkide kohta, kohustuslikud nõuded töötingimuste
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Serverite ökodisaini määruses, mille ELi liikmesriigid võtsid vastu 17. septembril 2018 pärast kontrolliga
regulatiivmenetlust, lepiti kokku kehtestada kvantitatiivsed nõuded serverite aktiivse oleku tõhususe suhtes
(väärtused: ühe pesaga serveri puhul 9, kahe pesaga serveri puhul 9,5 ning plaat- ja mitmesõlmelise serveri puhul
8). Hinnangute kohaselt on neil kvantitatiivsetel nõuetel sama mõju nagu teabele esitatavatel nõuetel, kuna
aastatel 2016–17 toodetud serverite puhul on vastavuse määr juba väga kõrge (> 90 %), nii et võib eeldada, et
aastal 2020 müüdavate serverite puhul on see vähemalt võrdne, kui mitte kõrgem.
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klassi ja serveri tõhususe kohta, teave energiatarbe kohta, materjalitõhususe nõuded;
variant 5: kohustuslikud ENERGY STARi nõuded, ühetasandilised nõuded toiteplokkide kohta, teave
energiatarbe, serveri tõhususe ja töötingimuste klassi kohta, jõudeoleku võimsustarbe ülepiir.
Eelistatud variant on variant 3.2, sest see annab suurt keskkonnasäästu, kuid ei tekita samas tööstusharule ja
lõppkasutajatele märkimisväärset majanduslikku koormust. Kuigi variant 3.3 annab pikas perspektiivis (s.t alates
aastast 2030 edasi) kõige suurema energiasäästu, tekitab see tööstusharule ja lõppkasutajatele lähiaastatel
pärast määruse jõustumist suure koormuse ja seega jääks kumulatiivne kulude kokkuhoid kõigi ELi
lõppkasutajate jaoks kuni aastani 2027 negatiivseks.
Kes millist varianti toetab? Kuni 7 rida
Keskkonna ja tarbijakaitse alal tegutsevad vabaühendused ning remondiettevõtete organisatsioonid väljendasid
heameelt komisjoni töö üle serveritele ja andmesalvestustoodetele ökodisaini nõuete kavandamise alal. ELi
liikmesriigid tervitasid komisjoni tööd ettevaatliku heameelega, väljendades kõhklusi nõuete täitmise tagamise
võimalikkuse suhtes. Standardiorganisatsioonid väljendasid kogu protsessi vältel oma toetust. Suuremad
tööstusettevõtjad olid peamiselt valmis toetama aktiivse oleku energiatõhususe nõudeid, ent väljendasid samas
kahtlusi jõudeoleku energiatarbe kvantitatiivsete nõuete ja materjalitõhususe nõuete suhtes. VKEd rõhutasid, et
oluline on, et toodete maksumus regulatiivsete lahenduste mõjul ei suureneks.

C. Eelistatud poliitikavariandi mõju
Millised on eelistatud poliitikavariandi (kui see on olemas, vastasel korral peamiste
poliitikavariantide) eelised? Kuni 12 rida
Mõjuhinnang näitab, et variandi 3.2 kohane kavandatav serverite ja andmesalvestustoodete määrus võib
aastaks 2030 anda elektrikokkuhoidu kuni 9 TWh aastas (ligikaudu Eesti 2014. aasta elektrienergiatarve) ja
kasvuhoonegaaside heide väheneb kuni 3 miljonit CO2-ekvivalenttonni aastas. Selle stsenaariumi järgi
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saavutataks materjalitõhususe nõuete tulemusena täiendav CO -heite vähenemine 7 % aastas. Tulemus oleks
soodne ka taskukohasuse osas: serverite ja andmesalvestustoodete lõppkasutajad hoiaksid tänu kavandatavale
meetmele 2030. aastaks rahas kokku 2 mld € aastas. Muude positiivsete mõjude hulgas oleks turul olevate
toodete keskkonnamõju (nt serverite energiatõhususe) parem võrreldavus ning toodete remondi ja
lisaseadmetega varustamise alal tegutsevate sõltumatute ettevõtjate (nt VKEd) suuremad tulud ja suurem
kasum.
Millised on eelistatud poliitikavariandi (kui see on olemas, vastasel korral peamiste
poliitikavariantide) kulud? Kuni 12 rida
Eelistatud variant 3.2 toob kaasa parenduskulud, mis on tingitud toiteploki suurema tõhususe saavutamisest
ning mis on eeldatavalt 10 € toiteploki kohta, et jõuda kategoorias 80 PLUS klassist Silver klassi Gold, 17 €, et
liikuda klassist Gold klassi Platinum, ja 23 €, et jõuda klassi Titanium. Töötemperatuuri parandamisega seotud
kulud on eeldatavalt 150 € müüdava ühiku kohta, mis on ligikaudu ühe kõrgjõudlusega ventilaatorikomplekti
hind. Jõudeoleku võimsustarbe parandamine lisaks serveri hinnale 0,2–0,35 %, et parandada protsessori
tõhusust. Materjalitõhususe nõuded lisaksid veel ligikaudu 8 € serveri või salvestustoote kohta. Neist täiustustest
tingitud toote ostuhinna kasv on kogu ELis aastal 2030 kokku ligikaudu 41 miljonit eurot. Serveri tõhususe
mõõtmisest tingitud katsetuskulud oleksid 15 serverimudeliga äriühingu puhul 21 000 eurot. Suurte äriühingute
puhul oleks vastavuskatsete kulu 25 serverimudeliga äriühingu puhul hinnanguliselt 30 000 eurot.
Töötemperatuuri katsetamisega seotud kulud on hinnanguliselt suurusjärgus 1000 eurot ühiku kohta.
Milline on mõju ettevõtjatele, VKEdele ja mikroettevõtjatele? Kuni 8 rida
Kavandatav määrus on täielikult kohaldatav mikroettevõtete ja VKEde suhtes, kes tegelevad serverite ja
andmesalvestustoodete tootmise ja koostega (ekspertide hinnangute kohaselt ligikaudu 20 % kõikidest selles
tööstusharus tegutsevatest VKEdest). Neid VKEsid mõjutaksid suurenenud katsetuskulud ja parenduskulud.
Osa neist kuludest kantakse siiski üle lõppkasutajatele. Hinnangute kohaselt tegeleb üks kolmandik selle sektori
VKEdest remonditöödega ja nemad saaksid materjalitõhususe nõuetest suurt kasu.
Kas on ette näha märkimisväärset mõju riigieelarvetele ja ametiasutustele? Kuni 4 rida
Õigusakti vorm on määrus, mis on vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. See tagab, et liikmesriikide
ametiasutustele ei teki mingeid ülevõtmisega seotud kulusid. Turujärelevalvetoimingud toovad kaasa katsetamisja personalikulud.
Kas on oodata muud olulist mõju? Kuni 6 rida
Ei ole oodata mingit negatiivset mõju funktsionaalsusele, tervisele ega ohutusele.

D. Järelmeetmed
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Millal poliitika läbi vaadatakse? Kuni 4 rida
Kavandatav serverite ja andmesalvestustoodete määrus tuleb läbi vaadata hiljemalt 4 aastat pärast esimese
määruse jõustumist, võttes arvesse saavutatut, määruse rakendamisel saadud kogemusi, rahvusvahelisi
suundumusi ja tehnika arengut.

3

