
 

Energiafogyasztás: korszerűsíti az elektromos
készülékek energiacímkéit az EU
 
Az EP elfogadta az egyszerűbb energiafogyasztási címkézés bevezetéséről szóló
javaslatot. Infografikánkon bemutatjuk, hogy alakul az energia ára a tagállamokban és
mire elég 1 kilowattóra.
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Könnyen meglátszik az áramszámlánkon, ha ügyesen használjuk az energiát az otthonunkban.
A legtöbb háztartási készüléken EU-s címke tájékoztat az adott termék, például tévé, sütő,
lámpa, vagy porszívó fogyasztásáról és energiatakarékossági szintjéről. Az EP elfogadta az
elektromos készülékek korszerűbb és könnyebben beazonosítható energiacímkéit, hogy tovább

Mire elegendő egy kilowattóra?
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/energiaunio/20180109STO91387/tiszta-energiaval-lep-fel-az-eu-a-klimavaltozas-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170609IPR77001/egyszerubb-energiafogyasztasi-cimkek-a-haztartasi-gepeken


egyszerűsítsék a vásárlást. 
 
 
Az energiahatékonyságot az eredmény és a befektetett energia aránya határozza meg. Akkor
járunk  jól,  ha  ugyanannyi  energiát  kevesebb  energiaforrásból  lehet  előállítani,  vagy  ha
ugyanannyi  energiaforrásból  nagyobb  energiamennyiség  termelhető.
 
Miért kell változtatni a mostani rendszeren?
 
Az energiacímkék első jelölési rendszerét 1994-ben vezették be, 1995-ben lépett életbe. A
skála A-tól G-ig terjedt, amelyen a G a legkevésbé hatékony, az A pedig a leghatékonyabb
energiafogyasztást jelezte.
 
Később a skálát kiterjesztették az A+++ besorolásig, hogy tükrözze az energiahatékonyság
terén elért eredményeket. Ez azonban kevésbé ösztönzi a fogyasztókat, hogy minél kedvezőbb
besorolású készüléket vegyenek, hiszen a termékek többsége már eleve az A+, vagy
magasabb osztályba esik.
 
A Parlament ezért jóváhagyta az eredeti A–G skála visszaállítását és a kategóriákba sorolás új
szabályait, hogy a technológia fejlődésével ne kelljen majd új osztályokat létrehozni. Emellett az
EU létrehoz egy digitális termékadatbázist is.
 
A témafelelős Dario Tamburrano (EFDD, olasz) EP-képviselő.
 
A tiszta energia támogatására tett uniós lépések emellett a megújuló energiaforrásokra és az 
energiatakarékos épületekre is kiterjednek.
 

Energia az embereknek (és a háztartási berendezéseiknek)
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=46a0b33e-e15c-4a8d-ae0e-a634009219cd

További információ
Összeállítás: Energiaunió
Háttéranyag az energiacímkék szabályozásáról (angolul)
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0027&from=HU
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124813/DARIO_TAMBURRANO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20171124STO88813/megujulo-energia-europaban-hogy-teljesitenek-az-egyes-tagallamok
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20180328STO00750/az-uj-eu-s-szabalyoknak-koszonhetoen-jonnek-a-nulla-energiaigenyu-hazak
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/20150316TST34725
https://epthinktank.eu/2016/03/16/framework-for-energy-efficiency-labelling-eu-legislation-in-progress/

