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Proiectarea ecologică și etichetarea
energetică în UE ameliorează eficiența
energetică, arată Curtea de Conturi
Europeană
După cum se arată într-un nou raport al Curții de Conturi Europene, acțiunile UE în domeniul
proiectării ecologice și al etichetării energetice au contribuit la creșterea eficienței energetice.
S-au înregistrat însă întârzieri semnificative în procesul de reglementare și exista riscul ca
impactul politicii să fie supraestimat. În plus, avertizează Curtea, nerespectarea
reglementărilor de către producători și de către comercianți rămâne o problemă importantă.
În cadrul luptei sale împotriva schimbărilor climatice, UE și-a luat angajamentul de a-și
îmbunătăți eficiența energetică cu 20 % până în 2020 și cu 32,5 % până în 2030. Pentru a înlesni
atingerea acestor obiective, Comisia Europeană a luat o serie de măsuri axate pe o proiectare
„mai verde” a produselor (proiectarea ecologică) și pe informarea consumatorilor în legătură cu
consumul energetic și cu performanța de mediu (etichetarea energetică).
Curtea a confirmat faptul că Comisia utilizase metodologii fiabile și transparente pentru a selecta
produsele pe care le-a reglementat. Drept rezultat, politica UE a acordat prioritate unor grupe
de produse (peste 30) care aveau cel mai mare potențial de economisire a energiei. În același
timp, Curtea a remarcat întârzieri în procesul de reglementare care ar fi putut fi evitate și care
au redus impactul politicii, întrucât este probabil ca cerințele în materie de proiectare ecologică
să fie depășite și ca etichetele energetice să nu mai fie relevante și să nu mai poată ajuta
consumatorii să facă diferența între produsele cele mai performante și cele mai puțin
performante. Între timp, Comisia ia măsuri pentru îmbunătățirea etichetelor energetice.
Integrarea conceptelor economiei circulare rămâne însă nesistematică.
Comisia raportează în mod regulat cu privire la rezultatele politicii sale privind proiectarea
ecologică și etichetarea energetică. Este probabil însă ca unele dintre ipotezele utilizate să fi
supraestimat impactul politicii. De exemplu, ele nu luau în considerare impactul nerespectării
reglementărilor și nici întârzierile în punerea în aplicare. În plus, contabilizarea impactului
proiectării ecologice nu ia în considerare diferența dintre consumul teoretic dedus pe baza
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standardelor armonizate și consumul de energie în condiții reale. De exemplu, combinele
frigorifice sunt testate fără a se deschide ușile și fără alimente în interior. Există deci riscul ca
economiile să fie supraestimate, avertizează Curtea.
În statele membre ale UE, autoritățile de supraveghere a pieței au responsabilitatea de a se
asigura că produsele vândute pe teritoriul lor sunt conforme cu legislația în materie de
proiectare ecologică și de etichetare energetică. Dar Comisia joacă și ea un rol important în
facilitarea cooperării între aceste autorități. Sistemul de informare și de comunicare privind
supravegherea pieței are menirea de a facilita partajarea rezultatelor inspecțiilor, dar o serie de
limitări funcționale îi reduc eficacitatea.
De asemenea, Comisia a finanțat, în ultimii zece ani, un număr de proiecte vizând să consolideze
supravegherea pieței în materie de proiectare ecologică și de etichetare energetică,
înregistrându-se rezultate pozitive, în opinia Curții. Cu toate acestea, nu se știe încă dacă aceste
proiecte au produs cu adevărat vreo schimbare în modul în care statele membre își îndeplinesc
sarcinile în materie de supraveghere a pieței. În practică, numărul de modele de produse care
sunt testate în laboratoare este încă relativ scăzut. Comisia a estimat recent că, per ansamblu,
10-25 % din produsele comercializate nu respectă legislația UE. Curtea a concluzionat că
nerespectarea reglementărilor de către producători și de către comercianți rămâne o problemă
importantă.
Pentru a spori impactul politicii privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică în
perioada de după 2020, Curtea formulează un număr de recomandări în atenția Comisiei
Europene, care vizează:
•

•

•

măsuri pentru accelerarea procesului de reglementare, de exemplu adoptând măsuri de
punere în aplicare atunci când acestea sunt disponibile în loc să se aștepte până când un
întreg pachet de măsuri este complet;
îmbunătățiri în ceea ce privește modul în care se măsoară și se raportează impactul
politicii, ameliorând ipotezele și aplicând o metodologie care măsoară consumul real de
energie al utilizatorilor finali, și
acțiuni pentru facilitarea schimbului de informații între autoritățile de supraveghere
a pieței din statele membre și pentru îmbunătățirea respectării politicii. Aceste acțiuni ar
trebui să includă îmbunătățirea instrumentelor relevante puse la dispoziția statelor
membre, diseminarea bunelor practici și organizarea unor cursuri de formare la cerere.

Note către editori
Proiectarea ecologică și etichetele energetice sunt complementare:
• Legislația în materie de proiectare ecologică stabilește cerințe în materie de eficiență
energetică și nu numai care trebuie luate în considerare la proiectarea produselor,
îmbunătățind astfel performanța de mediu. Produsele care nu îndeplinesc aceste cerințe
nu pot fi comercializate în UE, eliminându-se astfel de pe piață produsele cel mai puțin
performante.
• Etichetele energetice ale UE arată unde se situează un aparat de uz casnic pe o scară de
la A la G, în funcție de consumul său de energie. Ele conțin o estimare a energiei
consumate anual de fiecare produs și clasifică produsele similare în funcție de clasa lor
de eficiență energetică. Acest lucru le permite consumatorilor să ia decizii în cunoștință
de cauză.
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Raportul special 01/2020, intitulat „Acțiunile UE în domeniul proiectării ecologice și al etichetării
energetice: o contribuție importantă la o eficiență energetică mai mare, în pofida unor întârzieri
semnificative și a nerespectării reglementărilor”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul
Curții (eca.europa.eu).
Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor
părți interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice
vizate și reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care le formulează
Curtea în aceste rapoarte sunt puse în practică.
Persoana de contact pentru presă pentru acest raport
Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 551 502

3

