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Milyen céllal született az Eco design direktíva?  EuP és ErP.

- Az Eco design direktíva célja: 

- Csökkenti az üvegházhatást okozó gázkibocsátást!

- A fenntartható fejlődés érdekében ösztönzi a termékek összesített 
környezeti hatásának folyamatos javítását!

- Javítja a környezetvédelmi közösségi célok elérését!

     Biztonsági célok teljesülését szolgálja -> CE megfelelőség-
értékelési kötelezettség

EuP  Energy using Products (2005/32/EC) 217/2007. (VIII. 15.) 
Korm.  rendelet 

ErP  Energy related Products (2009/125/EC) 

2009.10.11 Mo-i  bevezetése 

65/2011. (IV. 15.) Korm. Rendelet, megjelent: Magyar Közlöny: 2011.04.15)

- kiterjed a hatáskör, pl. ablakokra, szigetelőanyagokra, 
vízfelhasználó termékre, pl. a zuhanyfejek vagy a vízcsapok 
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Eco design direktíva hatása

Magyarország energiafogyasztása  2009-ben: 48 TWh

Az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint 2009 végén 48 672 milliárd kWh 
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Az Eco design direktíva és a hazai megjelenése

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/32/EK 
IRÁNYELVE (2005. július 6.)

   az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére 
vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 
92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

- Célok, fogalmak, munkatervek, eljárások, útmutatók, 
piacfelügyelet, módszerek, stb.

- Keretirányelv, 30 oldal, 

 Bevezetése:  A 217/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet 8 oldal, 
letisztult megfogalmazása a direktíva  követelményeinek. 

 2009 folyamatosan jelennek meg az EuP (ErP) végrehajtási 
intézkedéseit jelentő európai rendeletek.

1. § (1) A rendelet hatálya azon energiafelhasználó termékekre terjed ki, amelyekre 
külön jogszabály (harmonizációs szabályozás) az öko-tervezésre és a 
környezetvédelmi jellemzőkre vonatkozó követelményeket állapít meg.
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Ssz. Rendelet 
száma: 

 Téma: Első alkalmazás dátuma

1

244/2009/EK a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nem irányított fényű háztartási lámpákra 
vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

2009.09.01-től859/2009/EK a 244/2009/EK rendeletnek a nem irányított fényű háztartási lámpák ultraibolya sugárzására 
vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő módosításáról

2

1275/2008/EK a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos és elektronikus háztartási és 
irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására 
vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

2009.12.17-től

3
642/2009/EK a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a televíziókészülékekre vonatkozó 

környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról 2010.01.07-tól

4
107/2009/EK a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyszerű set-top boxokra vonatkozó 

környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról 2010. 02. 25-tól

5

245/2009/EK a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy 
intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek 
környezetbarát tervezési követelményei tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 
2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2010.03.18-tól

6

278/2009/EK a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a külső tápegységek üresjáratú 
üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására és aktív üzemmódban mért átlagos 
hatékonyságára vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő 
végrehajtásáról 

2010.04.06-tól

7
643/2009/EK a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőkészülékekre vonatkozó 

környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról 2010. 07.01-tól

8
640/2009/EK a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos motorok környezetbarát 

tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról 2011.06.16-tól

9

641/2009/EK a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tömszelence nélküli önálló 
keringetőszivattyúkra, illetve termékekbe beépített tömszelence nélküli keringetőszivattyúkra 
vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról 

2013.01.01-tól

10

1015/2010/EK a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosógépekre vonatkozó 
környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról 

2011.12.01-tól
2013. 12-01-ig

11

1016/2010/EK a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépekre vonatkozó 
környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról 

2011.12.01-tól
2013. 12-01-ig
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Hasznos EU web oldal:
http://ec.europa.eu/energy/lumen/index_hu.htm
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jelölés = az EU területén a forgalomba hozatal minimum követelménye

jelentése: a termék valamennyi rá vonatkozó EU direktívának megfelel

Pl: a CE jelölés a LED fényforráson 
akkor tüntethető fel, ha az megfelel az:

•LVD direktíva 

•EMC direktíva

•ErP direktíva 

követelményeinek

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.dolceta.eu/magyarorszag/Mod3/IMG/gif/ce_20jel.gif&imgrefurl=http://www.dolceta.eu/magyarorszag/Mod3/spip.php%3Farticle211&usg=__iOagEbHcJTmayOaMy2CFTGdm6qM=&h=377&w=496&sz=4&hl=hu&start=1&sig2=jWpHy6trN2th4MtzxHHwzg&um=1&itbs=1&tbnid=KDkAJs0TjW9pYM:&tbnh=99&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3DCE%2Bjel%25C3%25B6l%25C3%25A9s%26um%3D1%26hl%3Dhu%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&ei=v8TNS6CLE9Kc_Ab017x0
http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.dolceta.eu/magyarorszag/Mod3/IMG/gif/ce_20jel.gif&imgrefurl=http://www.dolceta.eu/magyarorszag/Mod3/spip.php%3Farticle211&usg=__iOagEbHcJTmayOaMy2CFTGdm6qM=&h=377&w=496&sz=4&hl=hu&start=1&sig2=jWpHy6trN2th4MtzxHHwzg&um=1&itbs=1&tbnid=KDkAJs0TjW9pYM:&tbnh=99&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3DCE%2Bjel%25C3%25B6l%25C3%25A9s%26um%3D1%26hl%3Dhu%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&ei=v8TNS6CLE9Kc_Ab017x0
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Nem csak az energiafogyasztás csökkentése a fontos!

 ErP direktíva ≠ csak energiafogyasztási 
követelmények!

 ErP direktíva = energiafogyasztási  és 
környezetbarát gyártási  követelmények

 Hogyan teljesíthetőek a követelmények?

- Az energiafogyasztást korlátozó EU rendeletek 
betartásával (jelenleg 11 db)

- Az Eco design direktíva/törvény 65/2011. (IV. 
15.) Korm. Rendelet 1. vagy 2. mellékletének 
az alkalmazásával



12-02-12
2011.10.04
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Mi a kapcsolat az eco-design és az energiacímke 
között?

Mindkettő rendelet alkalmazása az EU 27 tag        
országában kötelező!

•  az energia címke célja: 

tájékoztatás a termékek osztályozása az 
energia hatékony fogyasztás szerint,

  segíti a vásárlót az termék kiválasztásban

• az eco-design előírások célja: környezetbarát 
tervezési intézkedések, a termék kialakításával 
kapcsolatban

       minimum energiafogyasztási és       
környezetbarát tervezési követelmények 

Jelenleg 11 terméknél 

kell alkalmazni a CE 
megfelelőség értékelés 

során

Jelenleg 5 terméknél 
kell alkalmazni

Figyelem:

2012. 02 hónapban !!!
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Új energiacímkék háztartási készülékekre:
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