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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) …/…
z dnia 15.3.2019 r.
ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla serwerów i produktów do
przechowywania danych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2013
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21
października 2009 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących
ekoprojektu dla produktów związanych z energią1, w szczególności jej art. 15 ust. 1,
po konsultacji z forum konsultacyjnym, o którym mowa w art. 18 dyrektywy 2009/125/WE,
a także mając na uwadze, co następuje:

PL

(1)

Dyrektywą 2009/125/WE nałożono na Komisję obowiązek określenia wymogów
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, które mają znaczący
udział w sprzedaży i obrocie handlowym, mają znaczący wpływ na środowisko
i wykazują znaczący potencjał w zakresie poprawy tego wpływu, bez powodowania
nadmiernych kosztów.

(2)

Komisja przeprowadziła badanie przygotowawcze w celu przeanalizowania
technicznych, środowiskowych i ekonomicznych aspektów serwerów i produktów do
przechowywania danych wykorzystywanych zazwyczaj w celach komercyjnych.
Badanie przeprowadzono przy udziale zainteresowanych podmiotów i stron z Unii
i państw trzecich, a jego wyniki zostały podane do publicznej wiadomości.

(3)

Serwery i produkty do przechowywania danych wprowadza się zwykle do obrotu
w celu ich wykorzystania w ośrodkach przetwarzania danych, biurach i środowiskach
korporacyjnych.

(4)

Aspekty środowiskowe serwerów i produktów do przechowywania danych, które
zostały uznane za istotne dla celów niniejszego rozporządzenia, to: zużycie energii
w fazie użytkowania i efektywne gospodarowanie zasobami, w szczególności aspekty
związane z możliwością naprawy, ponownego wykorzystania, uaktualnienia
i recyklingu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw.

(5)

Wymogi dotyczące ekoprojektu powinny doprowadzić do harmonizacji wymogów
dotyczących zużycia energii i efektywnego gospodarowania zasobami dla serwerów
i produktów do przechowywania danych w całej Unii, co przyczyni się do
sprawniejszego funkcjonowania rynku wewnętrznego i poprawy ekologiczności
przedmiotowych produktów.

1

Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.
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(6)

Przewiduje się, że roczne zużycie energii bezpośrednio przez serwery wyniesie 48
TWh w 2030 r., a po uwzględnieniu również rocznego zużycia energii przez
infrastrukturę (np. systemy chłodzenia i zasilacze awaryjne) – 75 TWh . Przewiduje
się, że roczne zużycie energii przez produkty do przechowywania danych wyniesie 30
TWh w 2030 r., a po uwzględnieniu również infrastruktury – 47 TWh . Z badania
przygotowawczego wynika, że zużycie energii przez serwery i produkty do
przechowywania danych w fazie użytkowania można znacznie zmniejszyć.

(7)

Szacuje się, że wpływ wymogów dotyczących ekoprojektu określonych w niniejszym
rozporządzeniu przyniesie do 2030 r. roczne oszczędności energii w wysokości około
9 TWh (w przybliżeniu roczne zużycie energii elektrycznej w Estonii w 2014 r.).
Bardziej szczegółowo, szacuje się, że wpływ wymogów dotyczących ekoprojektu dla
serwerów określonych w niniejszym rozporządzeniu przyniesie do 2030 r.
bezpośrednie roczne oszczędności energii w wysokości około 2,4 TWh i pośrednie (tj.
związane z infrastrukturą) roczne oszczędności energii w wysokości 3,7 TWh, co daje
6,1 TWh łącznych oszczędności odpowiadających w sumie 2,1 Mt ekwiwalentu CO2.
Szacuje się, że wpływ wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów do
przechowywania danych określonych w niniejszym rozporządzeniu przyniesie
do 2030 r. bezpośrednie roczne oszczędności energii w wysokości około 0,8 TWh
i pośrednie (tj. związane z infrastrukturą) roczne oszczędności energii w wysokości 2
TWh, co daje 2,8 TWh łącznych oszczędności odpowiadających 0,9 Mt ekwiwalentu
CO2.

(8)

Zgodnie z planem działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym2
Komisja powinna dopilnować, aby przy ustalaniu lub zmianie kryteriów dotyczących
ekoprojektu szczególny nacisk położono na zagadnienia istotne dla gospodarki
o obiegu zamkniętym, takie jak trwałość i możliwość naprawy. Należy zatem
ustanowić wymogi dotyczące aspektów niezwiązanych z energią, w tym odzysku
kluczowych komponentów i surowców krytycznych, dostępności funkcji
bezpiecznego usuwania danych oraz dostarczania najnowszej dostępnej wersji
oprogramowania układowego.

(9)

Oczekuje się, że wymóg dotyczący odzysku kluczowych komponentów przyczyni się
do zwiększenia możliwości naprawy i uaktualnienia serwerów i produktów do
przechowywania danych, w szczególności przez strony trzecie (takie jak podmioty
dokonujące napraw części zamiennych i prowadzące obsługę techniczną).

(10)

O możliwości uwzględnienia surowców krytycznych w przepisach dotyczących
ekoprojektu (w tym w odniesieniu do serwerów dla przedsiębiorstw) wspomniano
w opublikowanym niedawno dokumencie roboczym służb Komisji pt. „Sprawozdanie
na temat surowców krytycznych i gospodarki o obiegu zamkniętym”3.

(11)

Wymóg dotyczący funkcji bezpiecznego usuwania danych można by wdrażać za
pomocą rozwiązań technicznych takich jak m.in. funkcja wdrożona
w oprogramowaniu układowym, zazwyczaj w podstawowym systemie wejścia/wyjścia
(BIOS), w oprogramowaniu zawartym w autonomicznym środowisku startowym
dostarczanym na rozruchowej płycie CD, płycie DVD lub nośniku danych USB
dołączonych do produktu, lub w dostarczanym wraz z produktem oprogramowaniu
instalowanym w obsługiwanych systemach operacyjnych.

2

COM(2015) 614 final.
SWD(2018) 36 final.
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(12)

Oczekuje się, że wymogi dotyczące aspektów niezwiązanych z energią przyczynią się
do przedłużenia cyklu życia serwerów poprzez ułatwienie ich modernizacji
i ponownego wykorzystania, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z zasadami
prywatności i ochrony danych osobowych określonymi w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/6794.

(13)

Zużycie energii przez serwery i produkty do przechowywania danych można obniżyć,
stosując istniejące niezastrzeżone prawnie rozwiązania techniczne bez zwiększania
łącznych kosztów zakupu i eksploatacji tych produktów.

(14)

Wymogi dotyczące ekoprojektu nie powinny mieć wpływu na funkcjonalność lub
przystępność cenową serwerów i produktów do przechowywania danych z punktu
widzenia użytkowników, a także nie powinny mieć negatywnego wpływu na zdrowie,
bezpieczeństwo lub środowisko.

(15)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie bez uszczerbku dla wymogów
określonych
w przepisach
Unii
dotyczących
bezpieczeństwa
i zdrowia,
w szczególności dla przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/35/UE5, która obejmuje wszystkie zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
stwarzane przez sprzęt elektryczny działający pod napięciem 50–1 000 V w przypadku
prądu przemiennego i 75–1 500 V w przypadku prądu stałego.

(16)

Przy wprowadzaniu wymogów dotyczących ekoprojektu należy zapewnić
producentom wystarczająco dużo czasu na zmianę konstrukcji produktów objętych
niniejszym rozporządzeniem. Harmonogram powinien uwzględniać wpływ na koszty
ponoszone przez producentów, w szczególności przez małe i średnie przedsiębiorstwa,
przy jednoczesnym zapewnieniu terminowego osiągnięcia celów niniejszego
rozporządzenia.

(17)

Pomiary i obliczenia parametrów produktów należy przeprowadzać z wykorzystaniem
wiarygodnych, dokładnych i odtwarzalnych metod uwzględniających powszechnie
uznane najnowsze metody pomiarów i obliczeń, w tym – o ile są dostępne –
zharmonizowane normy przyjęte na wniosek Komisji przez europejskie organizacje
normalizacyjne zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/20126.

(18)

Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE w niniejszym rozporządzeniu określono
mające zastosowanie procedury oceny zgodności.

(19)

Aby ułatwić przeprowadzanie kontroli zgodności, producenci powinni przekazywać
informacje zawarte w dokumentacji technicznej określonej w załącznikach IV i V do

4

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.U. L 96
z 29.3.2014, s. 357).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE,
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG
i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12).
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dyrektywy 2009/125/WE, w zakresie, w jakim dotyczą one wymogów określonych
w niniejszym rozporządzeniu.
(20)

Oprócz prawnie wiążących wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu
należy określić orientacyjne poziomy odniesienia dla najlepszych dostępnych
technologii w celu zapewnienia szerokiego i łatwego dostępu do informacji
dotyczących ekologiczności serwerów i produktów do przechowywania danych w ich
cyklu życia.

(21)

Należy zmienić rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/20137, aby wyłączyć serwery
z zakresu stosowania tego rozporządzenia, co pozwoli zapobiec pokrywaniu się
produktów uwzględnionych we wspomnianym rozporządzeniu z analogicznymi
produktami objętymi zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia.

(22)

Definicje zawarte w niniejszym rozporządzeniu dotyczące produktów do
przechowywania danych są zgodne z terminologią opracowaną przez Storage
Networking Industry Association (SNIA) w ramach inicjatywy „Green Storage”,
określoną w taksonomii SNIA Emerald.

(23)

W szczególności definicja małych produktów do przechowywania danych odpowiada
sprzętowi klasyfikowanemu do kategorii Online 1 określonej w taksonomii SNIA
Emerald, zaś definicja dużych produktów do przechowywania danych odpowiada
sprzętowi klasyfikowanemu do kategorii Online 5 i 6 określonych w taksonomii SNIA
Emerald.

(24)

Definicje zawarte w niniejszym rozporządzeniu dotyczące typu serwerów, sprawności
serwerów, wydajności serwerów oraz maksymalnej mocy są zgodne z terminologią
przyjętą w normie EN 303 470:2018. Metody pomiaru i obliczania sprawności
serwerów są zgodne z metodami przyjętymi w normie EN 303 470:2018.

(25)

Klasy warunków pracy i ich charakterystyka są zgodne z klasyfikacją określoną
w dokumencie „Thermal Guidelines for Data Processing Environments” (wytyczne
termiczne dotyczące środowiska przetwarzania danych) opracowanym przez American
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (Amerykańskie
Stowarzyszenie
Inżynierów
Ogrzewnictwa,
Chłodnictwa
i Klimatyzacji).
W szczególności warunki brzegowe każdej klasy warunków pracy (takie jak
temperatura i wilgotność) są zgodne z dopuszczalnymi zakresami środowiskowymi
zawartymi we wspomnianych wytycznych termicznych dotyczących środowiska
przetwarzania danych, w ramach których producenci testują swoje urządzenia w celu
sprawdzenia, czy będą one działały w zakresie tych warunków brzegowych,

(26)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu
powołanego na mocy art. 19 ust. 1 dyrektywy 2009/125/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Przedmiot i zakres
1.

7

PL

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wymogi dotyczące ekoprojektu
w zakresie wprowadzania do obrotu i do użytkowania serwerów i produktów do
przechowywania danych online.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu
dla komputerów i serwerów (Dz.U. L 175 z 27.6.2013, s. 13).
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2.

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do następujących produktów:
a)

serwerów przeznaczonych na potrzeby wbudowanych aplikacji;

b)

serwerów sklasyfikowanych jako małe serwery zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr 617/2013;

c)

serwerów z więcej niż czterema gniazdami procesora;

d)

urządzeń serwerowych;

e)

dużych serwerów;

f)

serwerów w pełni odpornych na uszkodzenia;

g)

serwerów sieciowych;

h)

małych produktów do przechowywania danych;

i)

dużych produktów do przechowywania danych.
Artykuł 2
Definicje

PL

1.

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„serwer” oznacza komputer, który zapewnia usługi i zarządza zasobami sieciowymi
dla urządzeń klienckich, takich jak komputery stacjonarne, notebooki, biurkowe
urządzenie typu cienki klient, telefony IP, smartfony, tablety, telefonia, systemy
automatyczne lub inne serwery, do którego dostęp uzyskuje się zasadniczo za
pośrednictwem połączeń sieciowych, a nie bezpośrednich urządzeń wejścia, takich
jak klawiatura lub mysz, i który posiada następujące cechy:
a)

jest zaprojektowany do współdziałania z systemem operacyjnym serwera lub
hiperwizorami i przeznaczony do obsługi zainstalowanych na nim przez
użytkownika aplikacji dla przedsiębiorstw;

b)

wspiera pamięć wyposażoną w system kodowania korekcyjnego (ECC) lub
pamięć buforową (w tym zarówno moduły buforowanej pamięci DIMM, jak
i konfiguracje z pamięcią buforowaną na płycie głównej);

c)

wszystkie procesory mają dostęp do współdzielonej pamięci systemowej i są
niezależnie widziane przez pojedynczy system operacyjny lub pojedynczego
hiperwizora;

2)

„serwer z więcej niż czterema gniazdami procesora” oznacza serwer zawierający
więcej niż cztery interfejsy przeznaczone do instalacji procesora. W przypadku
serwerów wielowęzłowych termin ten odnosi się do serwera posiadającego więcej
niż cztery gniazda procesora w każdym węźle serwera;

3)

„aplikacja wbudowana” oznacza aplikację na stałe umieszczoną w urządzeniu
przemysłowym lub konsumenckim, zazwyczaj zapisaną w pamięci trwałej, takiej jak
pamięć tylko do odczytu lub pamięć flash;

4)

„urządzenie serwerowe” oznacza serwer, który nie jest przeznaczony do
uruchamiania oprogramowania dla użytkowników końcowych i który dostarcza
usługi za pośrednictwem co najmniej jednej sieci, którym zazwyczaj zarządza się za
pomocą interfejsu webowego lub interfejsu wiersza polecenia i który udostępniany
jest z zainstalowanym już systemem operacyjnym i oprogramowaniem użytkowym,
wykorzystywanym do wykonywania ściśle określonej funkcji lub szeregu ściśle ze
sobą powiązanych funkcji;

5
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5)

„odporny serwer” oznacza serwer charakteryzujący się funkcjami zapewniającymi
wysoką niezawodność, dostępność, możliwość serwisowania i skalowalność,
stanowiącymi nieodłączny element mikroarchitektury systemu, procesora i chipsetu;

6)

„duży serwer” oznacza odporny serwer dostarczany jako fabrycznie zintegrowany
i przetestowany system, umieszczony w jednej lub większej liczbie szaf
serwerowych i zawierający podsystem wejścia-wyjścia charakteryzujący się wysoką
łącznością posiadający co najmniej 32 dedykowane gniazda wejścia-wyjścia;

7)

„serwer wielowęzłowy” oznacza serwer posiadający co najmniej
węzły serwera znajdujące się w jednej obudowie i korzystające
jednego wspólnego zasilacza. W serwerze wielowęzłowym
rozprowadzane do wszystkich węzłów ze wspólnych zasilaczy.
wielowęzłowego nie są przeznaczone do wykonywania wymiany
przerywania pracy urządzenia;

8)

„serwer w pełni odporny na uszkodzenia” oznacza serwer charakteryzujący się pełną
redundancją sprzętową (aby jednocześnie i w sposób powtarzalny podołać danemu
obciążeniu pracą, zapewniając ciągłą dostępność aplikacji o krytycznym znaczeniu
dla funkcjonowania), w którym każdy element przetwarzający dane jest replikowany
między dwoma węzłami jednakowo i jednocześnie obciążonymi (tj. jeżeli jeden
węzeł zawiedzie lub będzie wymagał naprawy, drugi węzeł będzie w stanie
samodzielnie sprostać obciążeniu pracą, zapobiegając przestojowi);

9)

„serwer sieciowy” oznacza produkt sieciowy, który zawiera te same elementy co
serwer, a dodatkowo posiada ponad 11 portów sieciowych o łącznej przepustowości
linii wynoszącej co najmniej 12 Gb/s oraz oferuje możliwość dynamicznej
rekonfiguracji portów i prędkości i zapewnia obsługę zwirtualizowanego środowiska
sieciowego za pomocą programowalnej sieci komputerowej (ang. software defined
network);

10)

„produkt do przechowywania danych” oznacza w pełni funkcjonujący system
pamięci masowej świadczący usługi w zakresie przechowywania danych na rzecz
klientów i urządzeń podłączonych do niego bezpośrednio lub poprzez sieć. Części
składowe i podsystemy stanowiące zintegrowaną część architektury produktu do
przechowywania danych (np. służące zapewnieniu wewnętrznej komunikacji między
kontrolerami a dyskami) uważa się za część produktu do przechowywania danych.
Natomiast części składowych, które z reguły związane są ze środowiskiem
przechowywania danych na poziomie ośrodków przetwarzania danych (np.
urządzenia wymagane do pracy zewnętrznej sieci pamięci masowej (ang. storage
area network)), nie uważa się za część produktu do przechowywania danych.
Produkt do przechowywania danych może składać się z zintegrowanych kontrolerów
pamięci, urządzeń do przechowywania danych, wbudowanych elementów
sieciowych, oprogramowania i innych urządzeń;

11)

„dysk twardy” (HDD) oznacza urządzenie do przechowywania danych, które
dokonuje odczytu i zapisu danych na jednym lub większej liczbie wirujących
dysków (talerzy) magnetycznych;

12)

„dysk półprzewodnikowy” (SSD) oznacza urządzenie do przechowywania danych,
które w celu przechowywania danych dokonuje odczytu i zapisu danych w trwałej
pamięci półprzewodnikowej, a nie na wirujących dyskach magnetycznych;

13)

„urządzenie do przechowywania danych” oznacza urządzenie zapewniające trwałe
przechowywanie danych, z wyjątkiem agregujących elementów pamięci masowej,
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takich jak podsystemy nadmiarowych macierzy niezależnych dysków,
zautomatyzowanych bibliotek taśm, systemów archiwizujących oraz serwerów
plików i urządzeń do przechowywania danych, które nie są bezpośrednio dostępne
dla aplikacji użytkowników końcowych, a są natomiast wykorzystywane jako forma
pamięci podręcznej;
14)

„produkt do przechowywania danych online” oznacza produkt do przechowywania
danych zapewniający dostęp swobodny do danych w trybie online, do którego można
uzyskać dostęp w trybie dostępu swobodnego lub sekwencyjnego, z maksymalnym
czasem dostępu do danych wynoszącym mniej niż 80 milisekund;

15)

„mały produkt do przechowywania danych” oznacza produkt do przechowywania
danych zawierający maksymalnie trzy urządzenia do przechowywania danych;

16)

„duży produkt do przechowywania danych” oznacza wysokiej klasy produkt do
przechowywania danych lub produkt do przechowywania danych typu mainframe,
który w swojej maksymalnej konfiguracji obsługuje ponad 400 urządzeń do
przechowywania danych i posiada następujące wymagane cechy: brak pojedynczego
punktu awarii, możliwość serwisowania urządzenia bez przerywania jego pracy
i zintegrowany kontroler pamięci.

2.

Dodatkowe definicje na potrzeby załączników II–V określono w załączniku I.
Artykuł 3
Wymogi i harmonogram dotyczące ekoprojektu

1.

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla serwerów i produktów do przechowywania
danych online określono w załączniku II.

2.

Od dnia 1 marca 2020 r. serwery muszą spełniać wymogi dotyczące ekoprojektu
określone w załączniku II pkt 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3 i 3.4.

3.

Od dnia 1 marca 2020 r. produkty do przechowywania danych online muszą spełniać
wymogi dotyczące ekoprojektu określone w załączniku II pkt 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 3.2,
3.3 i 3.4.
a)

od dnia 1 marca 2021 r. serwery i produkty do przechowywania danych online
muszą spełniać wymogi dotyczące ekoprojektu określone w załączniku II
pkt 1.2.3;

b)

od dnia 1 stycznia 2023 r. serwery i produkty do przechowywania danych
online muszą spełniać wymogi dotyczące ekoprojektu określone w załączniku
II pkt 1.1.2;

c)

zgodność z wymogami dotyczącymi ekoprojektu ustala się, wykonując
pomiary i obliczenia zgodnie z metodami określonymi w załączniku III.
Artykuł 4
Ocena zgodności
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1.

Procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE,
stanowi wewnętrzna kontrola projektu określona w załączniku IV do wspomnianej
dyrektywy lub system zarządzania określony w załączniku V do tejże dyrektywy.

2.

Na potrzeby oceny zgodności zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE
w dokumentacji technicznej uwzględnia się informacje określone w pkt 3.4
załącznika II do niniejszego rozporządzenia.
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Artykuł 5
Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku
Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2
dyrektywy 2009/125/WE, państwa członkowskie stosują procedurę weryfikacji określoną
w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 6
Obchodzenie przepisów
Producent lub importer nie mogą wprowadzać do obrotu produktów, które zaprojektowano
tak, aby były w stanie wykrywać to, kiedy są poddawane testom (np. poprzez wykrywanie
warunków testowych lub cyklu testowego), i reagować w konkretny sposób poprzez
automatyczną zmianę swojego działania w trakcie testu w celu osiągnięcia bardziej
korzystnego poziomu któregokolwiek z parametrów podanych przez producenta lub importera
w dokumentacji technicznej lub zawartych w jakiejkolwiek udostępnionej dokumentacji.
Artykuł 7
Orientacyjne poziomy odniesienia
Orientacyjne poziomy odniesienia dla najbardziej energooszczędnych serwerów i produktów
do przechowywania danych dostępnych na rynku w dniu [Urząd Publikacji – proszę wstawić
datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r. określono w załączniku V.
Artykuł 8
Przegląd
Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedkłada wyniki tej oceny, w tym,
w stosownych przypadkach, projekt wniosku dotyczącego zmian, Forum Konsultacyjnemu
ds. Ekoprojektu do marca 2022 r. W ramach tej oceny dokonuje się przeglądu wymogów
w świetle postępu technologicznego oraz uwzględnia się w szczególności zasadność:
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a)

aktualizacji szczegółowych wymogów dotyczących ekoprojektu w odniesieniu
do sprawności serwera w stanie aktywności;

b)

aktualizacji szczegółowych wymogów dotyczących ekoprojektu dla serwerów
w odniesieniu do poboru mocy w stanie bezczynności;

c)

aktualizacji definicji lub zakresu rozporządzenia;

d)

aktualizacji wymogów dotyczących efektywności wykorzystania materiałów
dla serwerów i produktów do przechowywania danych, w tym wymogów
informacyjnych dotyczących dodatkowych surowców krytycznych (tantal, gal,
dysproz, pallad), z uwzględnieniem potrzeb podmiotów zajmujących się
recyklingiem;

e)

wyłączenia urządzeń serwerowych, dużych serwerów, serwerów w pełni
odpornych na uszkodzenia i serwerów sieciowych z zakresu stosowania
rozporządzenia;

f)

wyłączenia odpornych serwerów, wysokowydajnych serwerów obliczeniowych
(HPC) oraz serwerów ze zintegrowanym APA z zakresu wymogów
dotyczących ekoprojektu określonych w załączniku II pkt 2.1 i 2.2;

g)

określenia szczegółowych wymogów dotyczących ekoprojektu w odniesieniu
do stosowanych w serwerach funkcji zrządzania poborem mocy przez
procesor;
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h)

określenia szczegółowych wymogów dotyczących ekoprojektu w odniesieniu
do klas warunków pracy;

i)

określenia szczegółowych wymogów dotyczących ekoprojektu w odniesieniu
do wydajności, sprawności i zapotrzebowania na energię produktów do
przechowywania danych.
Artykuł 9
Zmiana w rozporządzeniu (UE) nr 617/2013

W rozporządzeniu (UE) nr 617/2013 wprowadza się następujące zmiany:
1.

2.

w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się
wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie wprowadzania do obrotu
komputerów.”;

b)

w ust. 2 uchyla się lit. h);

c)

w ust. 3 uchyla się lit. a)–d);

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:
a)

uchyla się pkt 2;

b)

pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) »zasilacz wewnętrzny« oznacza część
przeznaczoną do przekształcania napięcia prądu przemiennego z sieci
zasilającej na napięcie prądu stałego do celów zasilania komputera i posiada
następujące cechy:
a)

jest umieszczony wewnątrz obudowy komputera, ale jest odrębny od
płyty głównej komputera;

b)

zasilacz jest podłączony do sieci zasilającej przez pojedynczy kabel bez
pośrednich obwodów elektrycznych pomiędzy zasilaczem i siecią
zasilającą; oraz

c)

wszystkie połączenia prowadzące z zasilacza do części składowych
komputera, z wyjątkiem połączenia prądu stałego do monitora
w zintegrowanym komputerze stacjonarnym, są umieszczone wewnątrz
obudowy komputera.

Za zasilacze wewnętrzne nie uznaje się wewnętrznych przetwornic prądu
stałego służących zmianie pojedynczego napięcia prądu stałego z zasilacza
zewnętrznego na kilka napięć używanych przez komputer;”;

3.

c)

uchyla się pkt 12–16;

d)

pkt 22 otrzymuje brzmienie: „22) »typ produktu« oznacza komputer
stacjonarny, komputer zintegrowany, notebook, biurkowe urządzenie typu
cienki klient, stację roboczą, mobilną stację roboczą, mały serwer, konsolę do
gier, stację dokującą, zasilacz wewnętrzny lub zasilacz zewnętrzny;”;

art. 3 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3
Wymogi dotyczące ekoprojektu
Wymogi dotyczące ekoprojektu dla komputerów określono w załączniku II.
Zgodność komputerów z odpowiednimi wymogami dotyczącymi ekoprojektu mierzy
się zgodnie z metodami określonymi w załączniku III.”;
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4.

art. 7 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Kontrolę komputerów w zakresie
zgodności z obowiązującymi wymogami dotyczącymi ekoprojektu prowadzi się
zgodnie z procedurą weryfikacji określoną w pkt 2 załącznika III do niniejszego
rozporządzenia.”;

5.

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:
a)

uchyla się pkt 5.2;

b)

tytuł pkt 7.3 otrzymuje brzmienie: „Stacja robocza, mobilna stacja robocza,
biurkowe urządzenie typu cienki klient i mały serwer”.
Artykuł 10
Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Art. 9 stosuje się jednak od dnia 1 marca 2020 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 15.3.2019 r.

W imieniu Komisji,
Przewodniczący
Jean-Claude JUNCKER
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