
CM\911592HU.doc PE494.754v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

30.8.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Alexander Götz német állampolgár által benyújtott 0034/2012. számú petíció 
az elektromos készülékeken kötelezően elhelyezendő kapcsológombról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója olyan uniós jogszabályt sürget, amely előírja, hogy minden elektromos 
készüléket kapcsológombbal kell felszerelni annak érdekében, hogy a készülékek ne legyenek 
folyamatosan a pazarló készenléti (stand-by) üzemmódban. A petíció benyújtója szerint 
néhány készüléken jelenleg már nem található kapcsológomb, mert azok állandóan be vannak 
kapcsolva (pl. WLAN, routerek, set-top boxok stb.). Ha tehát a fogyasztó ki akarja kapcsolni 
ezeket a készülékeket, nincs más választása, mint hogy kihúzza a csatlakozódugót a 
konnektorból. Ez azonban bizonyos esetekben azt jelentheti, hogy a készülékre vonatkozó 
jótállás is érvényét veszti. Ráadásul adatok vagy beállítások is elveszhetnek, és az újraindítás 
gyakran hosszú időt vesz igénybe. A petíció benyújtója a készülékek „intelligensebbé” tétele 
mellett száll síkra annak érdekében, hogy azok ugyanolyan fogyasztói megelégedettség 
mellett kevesebb áramot fogyasszanak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

Az 1275/2008/EK rendelet (az ún. „készenléti rendelet”) bevezetéséről szóló párbeszéd során 
alaposan fontolóra vették a petíció benyújtója által javasolt manuális kapcsológombra 
vonatkozó követelményt. Tekintettel egyfelől a manuális kapcsológombokkal kapcsolatos 



PE494.754v01-00 2/3 CM\911592HU.doc

HU

műszaki korlátokra (lásd lentebb), másfelől a rendeletben a készenléti/kikapcsolt 
üzemmódokra előírt igen szigorú energiafogyasztási határértékre, az a döntés született, hogy 
nem vezetnek be a manuális kapcsológombra vonatkozó követelményt.

A termékekbe beépített, a fő váltakozó áramú hálózati áramforrásról való leválasztást szolgáló 
manuális kapcsológombok bizonyos műszaki hatásokkal járhatnak. Ha a kapcsoló, annak 
érdekében, hogy a felhasználó számára hozzáférhető legyen, a termék elején található, míg a
tápegység a hátulján, a hátsó és az első rész közötti vezeték nagyfrekvenciás indukált jeleket 
generálhat, amelyek az áramforrásra kötött egyéb termékek működését befolyásoló 
interferenciát okozhatnak, különösen televíziók, mikrohullámú sütők, indukciós főzőlapok 
stb. esetében. Ennek elkerülése érdekében az ilyen típusú elektromágneses sugárzást szűrő 
eszközöket építenek be, amelyek akár 0,5 watt áramot is fogyaszthatnak.

Emellett biztonsági szempontok is felmerülnek: a hálózati feszültség lekapcsolása elektromos 
és tűzveszélyt okozhat az érintkezések létrejötte és megszakadása által generált 
ívkisülések/szikrák miatt. E hatások elkerülése érdekében a pólusokat szét kell választani; az 
ezen szétválasztáshoz szükséges fizikai helyigény nehézséget okoz és kompromisszumra 
kényszerít a termékdizájn tekintetében. Megjegyzendő, hogy a 2006/95/EK 
alacsonyfeszültségi irányelv, illetve a rádióberendezésekre és a távközlő végberendezésekre 
vonatkozó 1999/5/EK irányelv hatálya alá tartozó elektromos készülékeknek forgalomba 
hozatalukkor biztonságosnak kell lenniük.

Továbbá a nagy teljesítményű tápegységek bekapcsolási túláramát vezetni képes, megbízható, 
hosszú élettartamú manuális kapcsológombok érintkezői és érintkezőkarjai jelentős 
mennyiségű ritka fémet tartalmaznak. A beágyazó anyagok és a szigetelőrétegek további 
terhet jelentenek az alapanyagforrásokra, valamint káros ökológiai hatással járnak. 

Az 1275/2008/EK számú, ún. „készenléti irányelv” minimális energiafogyasztást ír elő a 
készenléti üzemmódra. 2013 januárjától az elektromos és elektronikus eszközök fogyasztása 
készenléti/kikapcsolt üzemmódban legfeljebb 0,5 watt lehet (1 watt, ha beépített kijelzővel 
rendelkeznek).

A készenléti/kikapcsolt üzemmódok energiafogyasztási határértékei továbbá vertikális 
környezetbarát tervezési intézkedésekkel javíthatóak. A televíziókra például már érvényben 
van a 0,5 watt-os követelmény.

Televíziókkal kapcsolatos, nem ellenőrzött adatokon alapuló számítások azt mutatják, hogy a 
manuális kapcsológomb beépítése még a legoptimistább forgatókönyv szerint is csupán a 
teljes áramfogyasztás 1%-át kitevő csökkenést eredményez.

Ahogyan azt a petíció benyújtója helyesen feltételezi, a hálózati termékek esetében 
mindezidáig nem írták elő, hogy alacsonyabb energiafogyasztású üzemmódokba 
kapcsoljanak; a hálózati csatlakozás a magas energiafogyasztású üzemmódon kívüli 
üzemmódokban (például tétlen üzemmódban vagy akár aktív üzemmódokban is) biztosított.
A készenléti/kikapcsolt üzemmódokra előírt követelmények alól – tekintve, hogy a normál 
készenléti üzemmód nem tesz lehetővé hálózati kapcsolódást, így az „a rendeltetésszerű 
használatra nem megfelelő” – mindezidáig mentességet élvező készülékekre egy új, a 
„hálózati készenléti üzemmód”-ra vonatkozó intézkedést terveznek hamarosan bevezetni 
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(kidolgozás alatt: elfogadása 2013 elején). Ez az intézkedés energiafogyasztási határértékeket 
fog bevezetni e termékek esetében, arra kötelezve azokat, hogy alacsony energiafogyasztású 
üzemmódokba kapcsoljanak, miközben hálózati kapcsolódást biztosítanak.

A Bizottság azt javasolta, hogy a hálózati készenléti üzemmódról szóló új rendeletet a már 
meglévő készenléti rendeletbe (1275/2008/EK) foglalják bele, mivel a hatálya fenntartható, 
továbbá az intézkedés horizontális jellege lehetővé teszi a mindent átfogó tervezést, amely 
valamennyi készülékre kiterjed, a fejlesztés alatt lévőket is beleértve. 

Következtetés

A jelenlegi készenléti rendelet biztosítja, hogy az elektromos és elektronikus háztartási és 
irodai készülékek energiafogyasztása készenléti/kikapcsolt üzemmódban alacsony. A 
készenléti/kikapcsolt üzemmódokra előírt energiafogyasztási szintek termékspecifikus 
rendeletekben még tovább is csökkenthetők.

A hálózati csatlakozást biztosító és a hálózaton keresztül reaktivált termékek azért 
mentesülhetnek a követelmények alól, mert azok „a rendeltetésszerű használatra nem 
megfelelőek” lennének. Ezért annak érdekében, hogy csökkenjen a hálózati termékek 
energiafogyasztása, amikor azok fő funkciójukat nem látják el, egy a hálózati készenléti 
üzemmódra vonatkozó végrehajtási intézkedés elfogadását tervezik a közeljövőben, amely 
energiafogyasztási határértékeket és energiagazdálkodási követelményeket vezet be e 
termékekre. 
Tekintettel erre, továbbá figyelembe véve a manuális kapcsológombok fentebb leírt műszaki 
implikációit és potenciálisan káros hatásait, a Bizottság nem tervezi a manuális 
kapcsológombra vonatkozó általános követelmény bevezetését.


