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EL 

Δελτίο Τύπου 
Λουξεμβούργο, 20 Μαρτίου 2019 

Οι ελεγκτές εξετάζουν τον οικολογικό σχεδιασμό 
και τα ενεργειακά σήματα της ΕΕ 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί έλεγχο με αντικείμενο τα μέτρα της ΕΕ που 
αφορούν τον οικολογικό σχεδιασμό και την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης 
προϊόντων, περιλαμβανομένων των οικιακών συσκευών. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές θα 
αξιολογήσουν τη συμβολή των εν λόγω μέτρων στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ που 
αφορούν την ενεργειακή απόδοση και το περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, η ΕΕ έχει αναλάβει τη δέσμευση να 
βελτιώσει την ενεργειακή της απόδοση κατά 20% μέχρι το 2020 και κατά 32,5% μέχρι το 2030. 
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα που επικεντρώνονται στον 
οικολογικότερο σχεδιασμό των προϊόντων και στην ενημέρωση των καταναλωτών. Για τον 
σκοπό αυτό, έχουν διατεθεί περί τα 0,8 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2007-2020. 

Οι ελεγκτές δημοσίευσαν σήμερα δελτίο ελέγχου σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τον 
οικολογικό σχεδιασμό και την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης. Τα δελτία ελέγχου 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ελεγκτικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος τους είναι 
να χρησιμεύουν ως πηγή πληροφοριών για όσους ενδιαφέρονται για την υπό έλεγχο πολιτική ή 
για τα υπό έλεγχο προγράμματα.  

Ο οικολογικός σχεδιασμός και η επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να 
αλληλοσυμπληρώνονται. Αφενός, οι απαιτήσεις του οικολογικού σχεδιασμού προωθούν την 
καινοτομία και απομακρύνουν την αγορά από τα προϊόντα με τις χειρότερες επιδόσεις. 
Αφετέρου, τα ενεργειακά σήματα ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να λαμβάνουν περισσότερο 
τεκμηριωμένες αποφάσεις, ωθώντας κατ’ αυτό τον τρόπο την αγορά προς την επίτευξη 
μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης. Ως εκ τούτου, η εποπτεία της αγοράς διαδραματίζει 
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καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις 
ισχύουσες απαιτήσεις. 

Οι τρέχουσες απαιτήσεις όσον αφορά τον οικολογικό σχεδιασμό καλύπτουν 30 ομάδες 
προϊόντων, από οικιακούς λαμπτήρες έως βιομηχανικούς λέβητες στερεών καυσίμων. Οι 
κανόνες σχετικά με την επισήμανση ισχύουν επίσης, τουλάχιστον εν μέρει, για 13 από αυτές τις 
ομάδες προϊόντων. Σκοπός του ελέγχου είναι να διερευνήσει κατά πόσον η δράση της ΕΕ έχει 
συμβάλει στην επίτευξη της ενεργειακής απόδοσης και των περιβαλλοντικών στόχων. 

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές θα εστιάσουν: 

o στην από μέρους της Επιτροπής διαχείριση των μέτρων οικολογικού σχεδιασμού και 
επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης· 

o στον αντίκτυπο της δράσης της ΕΕ στις δραστηριότητες των κρατών μελών που αφορούν 
την εποπτεία της αγοράς. 
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