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Ekodesign a energetické štítky v EU
zlepšují energetickou účinnost, informují
auditoři
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora přispěla opatření EU v oblasti ekodesignu a
označování energetickými štítky k větší energetické účinnosti. V regulačním procesu však došlo
k významným zpožděním a hrozilo, že dopad politiky bude nadhodnocen. Kromě toho
významný problém představuje i nadále nedodržování nařízení ze strany výrobců a
maloobchodníků, říkají auditoři.
EU se v rámci svého boje proti změně klimatu zavázala zlepšit svou energetickou účinnost o 20 %
do roku 2020 a o 32,5 % do roku 2030. Aby těchto cílů mohla dosáhnout, přijala Evropská komise
opatření zaměřená na design výrobků šetrnější k životnímu prostředí (ekodesign) a
informovanost spotřebitelů o spotřebě energie a environmentální výkonnosti (označování
energetickými štítky).
Auditoři potvrdili, že při výběru regulovaných produktů uplatňovala Komise řádnou a
transparentní metodiku. Výsledkem byla politika EU, která upřednostnila více než 30 skupin
výrobků s největším potenciálem úspor energie. Současně auditoři zaznamenali zpoždění
v regulačním procesu, kterým bylo možné předejít a která dopad politiky snižovala, neboť
požadavky na ekodesign mohly zastarat a energetické štítky již nemusely být aktuální, aby
spotřebitelům pomáhaly rozlišovat mezi nejlepšími a nejhoršími výrobky. Komise mezitím
podniká kroky ke zlepšení energetických štítků. Integrace oběhového hospodářství však probíhá
nesystematicky, uvádějí auditoři.
Komise o výsledcích své politiky ekodesignu a označování energetickými štítky pravidelně
informuje. Některé uplatněné předpoklady však pravděpodobně dopad politiky ekodesignu a
označování energetickými štítky přeceňovaly. Neberou například v úvahu nesoulad s předpisy ani
zpoždění při realizaci. Kromě toho vyhodnocování dopadu ekodesignu (EIA) nezohledňuje rozdíl
mezi teoretickou spotřebou energie odvozenou z harmonizovaných norem a reálnou spotřebou.
Například chladničky-mrazničky se testují, aniž se otevírají jejich dveře, a bez jídla uvnitř. Existuje
tedy riziko, že úspory jsou nadhodnoceny, upozorňují auditoři.
V členských státech EU odpovídají orgány pro dozor nad trhem za to, že výrobky prodávané na
jejich území jsou v souladu s předpisy pro označování energetickými štítky a ekodesign. Důležitou
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy Evropského účetního dvora. Plné znění této zprávy je
k dispozici na internetové stránce eca.europa.eu.
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úlohu při usnadňování spolupráce mezi orgány pro dozor nad trhem však připadá Komisi. Při
výměně výsledků kontrol má pomáhat informační a komunikační systém pro dozor nad trhem,
ačkoli jeho účinnost snižují některá funkční omezení.
Komise také v posledním desetiletí financovala několik projektů, které měly posílit dozor nad
ekodesignem a označování energetickými štítky a které přinesly pozitivní výsledky, informují
auditoři. Je však nejisté, zda projekty skutečně změnily způsob, kterým členské státy své
povinnosti při dozoru nad trhem vykonávají. V praxi je množství modelů výrobků testovaných
v laboratořích stále poměrně nízké. Komise nedávno odhadla, že celkově asi 10–25 % prodaných
výrobků není v souladu s předpisy EU. Auditoři konstatují, že významný problém představuje
i nadále nedodržování právních předpisů výrobci a maloobchodníky.
Aby se dopad politiky ekodesignu a označování energetickými štítky v období po roce 2020 posílil,
předkládají auditoři Komisi několik doporučení:
•
•
•

zavést opatření, jak urychlit regulační proces, například přijímáním prováděcích opatření,
jakmile budou připravena, nikoliv až bude dokončen celý balíček;
zlepšit způsob, kterým se měří a vykazuje dopad politiky, a to zkvalitněním předpokladů
a uplatňováním metodiky, která měří skutečnou spotřebu energie koncovými uživateli;
zavést opatření usnadňující výměnu informací mezi orgány pro dozor nad trhem
v členských státech a zlepšující soulad s politikou. Za tímto účelem by měla Komise zlepšit
příslušné nástroje pro členské státy, šířit osvědčené postupy a na požádání poskytovat
odborné školení.

Poznámky pro redaktory
Ekodesign a energetické štítky se vzájemně doplňují:
• Právní předpisy EU v oblasti ekodesignu fungují tak, že stanoví požadavky na
energetickou účinnost produktu a další požadavky na jeho konstrukci, a tak zlepšují jeho
environmentální výkonnost. Produkty, které tyto požadavky nesplňují, nemohou být
prodávány v EU, nejhorší produkty nemají tedy přístup na trh.
• Energetické štítky EU ukazují, jak je spotřebič hodnocen na základě spotřeby energie na
škále od A po G. Uvádějí odhad roční spotřeby energie každého výrobku a seřazují
podobné výrobky podle jejich třídy energetické účinnosti. To spotřebitelům umožňuje
činit informovaná rozhodnutí.
Zvláštní zpráva č. 1/2020 „Opatření EU v oblasti ekodesignu a označování energetickými štítky:
důležitý příspěvek k větší energetické účinnosti, který je však omezován značnými zpožděními a
nedodržováním právních předpisů“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu)
ve 23 jazycích EU.
EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším
zainteresovaným stranám, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a
zástupci občanské společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách, je
uvedena do praxe.
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