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Съобщение за пресата 
Люксембург, 20 март 2019 г. 

Одиторите проверяват етикирането във връзка 
с екодизайна и енергийните етикети в ЕС 

Европейската сметна палата провежда одит на мерките на ЕС относно етикирането за 
екодизайн и енергийните етикети за продуктите на пазара, включително за домакинските 
уреди. По-конкретно, одиторите ще оценят приноса на тези мерки за постигането на 
целите на ЕС в областта на енергийната ефективност и опазването на околната среда. 

Като част от борбата с последиците от изменението на климата, ЕС се ангажира да увеличи 
своята енергийна ефективност с 20 % до 2020 г. и с 32,5 % до 2030 г. За да спомогне за 
постигането на тези цели, Комисията предприе мерки, насочени към по-екологичен дизайн 
на продуктите и по-голяма информираност на потребителите. През периода 2007—2020 г. 
са отпуснати около 0,8 млрд. евро. 

Сметната палата публикува днес документ за представяне на одит в областта на политиката 
на ЕС за етикирането за екодизайн и енергийна ефективност. Документите за представяне 
на одит разкриват информация относно одитна задача в процес на извършване. Те са 
предназначени да бъдат източник на информация за лица, заинтересовани от конкретната 
политика или програма, която е обект на одита.  

Етикирането за екодизайн и енергийните етикети следва да се допълват. От една страна, 
изискванията във връзка с екодизайна насърчават иновациите и възпират от пазара 
продуктите с най-лоши характеристики. От друга страна, енергийните етикети насърчават 
потребителите да вземат по-добре информирани решения, с което насочват пазара да 
предлага продукти с по-голяма енергийна ефективност. Следователно наблюдението на 
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пазара е от съществено значение, за да се гарантира, че продуктите отговарят на 
изискванията. 

Настоящите изисквания за екодизайн обхващат 30 продуктови групи, вариращи от лампи за 
бита до промишлени котли на твърдо гориво. Правилата за етикетиране също се прилагат, 
поне отчасти, при 13 от тези продуктови групи. Одитът ще разгледа в каква степен 
действията на ЕС са спомогнали за постигане на целите за енергийна ефективност 
и опазване на околната среда. 

По-специално, одиторите ще обърнат внимание на: 

o управлението от страна на Комисията на мерките във връзка с екодизайна 
и енергийното етикетиране 

o въздействието на действията на ЕС по отношение на мерките на държавите членки за 
наблюдение на пазара. 
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