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Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2019. március 20. 

Az Európai Számvevőszék megvizsgálja az Unió 
környezettudatos tervezési és energiacímkézési 
gyakorlatát 

Az Európai Számvevőszék ellenőrzést végez azon uniós intézkedésekre nézve, amelyek 
különböző termékek, köztük háztartási készülékek környezetbarát tervezésére és 
energiacímkézésére irányulnak. A számvevők különösen azt fogják vizsgálni, hogyan járulnak 
hozzá ezek az intézkedések az Unió energiahatékonysági és környezetvédelmi célkitűzéseinek 
megvalósításához. 

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem keretében az Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy 2020-ig 
20%-kal, 2030-ig pedig 32,5%-kal javítja energiahatékonyságát. E célok elérése érdekében a 
Bizottság a környezettudatosabb terméktervezésre és a fogyasztók tájékoztatására összpontosító 
intézkedéseket hozott. A 2007–2020-as időszakra körülbelül 0,8 milliárd eurót különítettek el erre 
a célra. 

Az Európai Számvevőszék ma ellenőrzési előzetest tett közzé a környezettudatos tervezésre és az 
energiacímkézésre vonatkozó uniós szakpolitikáról. Az ellenőrzési előzetesek folyamatban lévő 
ellenőrzésekről nyújtanak tájékoztatást. Céljuk a vizsgált szakpolitika, illetve programok iránt 
érdeklődők tájékoztatása. 

A környezettudatos tervezésnek és az energiacímkézésnek ki kell egészíteniük egymást. 
Egyrészről a környezettudatos tervezésre vonatkozó követelmények serkentik az innovációt, és 
arra ösztönzik a piacot, hogy elforduljon a legrosszabbul teljesítő termékektől. Másrészről az 
energiacímkék hatására a fogyasztók tájékozottabb döntéseket hozhatnak, miáltal a piac a 
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nagyobb energiahatékonyság felé mozdul el. A piacfelügyelet ezért elengedhetetlen annak 
biztosításához, hogy a termékek megfeleljenek a követelményeknek. 

A környezettudatos tervezési követelmények jelenleg harminc termékcsoportra vonatkoznak, a 
háztartási lámpáktól a szilárd tüzelőanyaggal működő ipari fűtőberendezésekig. 
E termékcsoportok közül tizenháromra – legalább részben – a címkézésre vonatkozó szabályok is 
érvényesek. Ellenőrzésünk azt fogja vizsgálni, hogy az uniós fellépés hogyan járult hozzá az 
energiahatékonysági és környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. 

A számvevők különösen az alábbiakra fognak összpontosítani: 

o a környezettudatos tervezéssel és az energiacímkézéssel kapcsolatos intézkedések 
bizottsági irányítása 

o az uniós fellépés hatása a tagállamok piacfelügyeleti tevékenységeire. 
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