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KÖZÖS ÁLLÁSPONT AZ INTELLIGENS FOGYASZTÁSMÉRŐKRŐL  

 
A szociális partnerek az európai villamosenergia iparban (az EURELECTRIC a munkáltatók, az 

EPSU/EMCEF a szakszervezetek részéről) már számos alkalommal megvitatták a társadalmi 

párbeszéd bizottságban, hogy az intelligens fogyasztásmérők használatának fokozatos 

bevezetése milyen  következményekkel járna.  

Az Európai Parlament és a Tanács az európai villamosenergia-piac liberalizációjára vonatkozó 

2009/72/EC irányelve tartalmaz egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy az intelligens 

fogyasztásmérők a háztartások 80%-ban bevezetésre kerüljenek 2020
1
-ra Az irányelv 

továbbá egy, a tagállamok által készített költség-haszon elemzés  lehetőségére is utalást 

tesz.  

Mivel már mind a munkáltatók, mind pedig a szakszervezetek kifejtették véleményüket az 

intelligens fogyasztásmérőkről
2
,
 
így szociális partnerekként mindannyian elismerhetjük, hogy 

az intelligens fogyasztásmérők lehetőségeket teremtenek:  

• azzal, hogy felhívják fogyasztóink figyelmét az energiafogyasztásra,  

• valamint új kiskereskedelmi piacra szánt termékek és szolgáltatások kifejlesztésében, 

és 

• a hálózati infrastruktúra szélesebb körű technológiai fejlesztésének támogatásában  

(úgynevezett intelligens hálózatok). 

Ezért szeretnénk hangsúlyozni a következőket:  

• Az irányelv előrevetíti a költség-haszon elemzést, az intelligens fogyasztásmérők 

bevezetéséből származó hozzáadott érték megállapítására. Hangsúlyozzuk, fontos hogy a 

tagállamok elvállalják az említett elemzés elkészítését, és hogy belevonják az 

előkészítésbe és az eredmények ezután történő értékelésébe minden érdekelt felet;    

• Aggodalomra ad okot, hogy az intelligens fogyasztásmérők bevezetése 

következményekkel járhat a foglalkoztatásra nézve. Ezen következmények 

• károsak – bizonyos foglalkozások és munkahelyek megszűnhetnek –, jobb esetben 

pozitívak is lehetnek, hiszen a mérőeszközök bevezetése és az új szolgáltatások 
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  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/72/EC irányelvének,  1, 2 számú melléklete: „Ahol az 

intelligens fogyasztásmérők bevezetését pozitívan értékelik, a fogyasztók legalább 80 %-át fel kell szerelni 

intelligens mérőeszközökkel 2020-ra.”  
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  Az alábbiakban két linket talál a fogyasztásmérőkre vonatkozó álláspontokról: 

 EPSU: http://www.epsu.org/a/6072 

 EURELECTRIC: www.eurelectric.org/publicdoc.asp?ID=62812  
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munkahelyeket teremtenek, melyek új készségeket és képesítéseket kívánnak. 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az említett következményeket kívánatos megemlíteni a 

költség-haszon elemzések során, az eredményeket pedig meg kell vitatni a szociális 

partnerekkel;  

• Az intelligens fogyasztásmérők fokozatos bevezetése gondos tervezést,     végrehajtást és 

ellenőrzést igényel.  Fontos, hogy a felelős vállalatok biztosítsák, hogy mind a közvetlen 

dolgozók, mind pedig a külső partner által foglalkoztatottak megfelelő képzéssel és 

készségekkel rendelkezzenek. Ez minimálisra csökkenti majd a balesetek kockázatát, és 

biztosítja a munkavállalók és ügyfelek biztonságát. 

• A külső partnereknek átvilágításon kell átesniük, melynek keretében megvizsgálják 

alkalmasságukat, beleértve ebbe a biztonsági szabványokat, biztosítva az előbb említett 

elv érvényesülését. 

• E közös álláspontra fel fogjuk hívni tagjaink, és az érintett európai intézmények 

figyelmét. 
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