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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2019 m. kovo 20 d. 

Auditoriai nagrinėja ekologinį projektavimą ir 
energetinį ženklinimą 

Europos Audito Rūmai atlieka produktų, įskaitant buitinę techniką, ekologiniam projektavimui 
ir energetiniam ženklinimui skirtų ES priemonių auditą. Visų pirma auditoriai įvertins šių 
priemonių indėlį siekiant ES energijos efektyvumo ir aplinkosaugos tikslų. 

Kovos su klimato kaita kontekste ES yra įsipareigojusi gerinti savo energijos efektyvumą 20 % iki 
2020 m. ir 32,5 % iki 2030 m. Kad pasiektų šiuos tikslus, Komisija pradėjo taikyti ekologiškesnių 
produktų projektavimui ir vartotojų informacijai skirtas priemones. Apie 0,8 milijardo eurų buvo 
skirta 2007–2020 m. laikotarpiu. 

Auditoriai šiandien paskelbė preliminarią audito apžvalgą dėl ES ekologinio projektavimo ir 
energetinio ženklinimo politikos. Preliminariose audito apžvalgose pateikiama informacija apie 
tebevykdomą audito užduotį. Jos yra informacijos šaltinis tiems, kurie domisi audituojama 
politika ar programomis.  

Ekologinis projektavimas ir energetinis ženklinimas turėtų papildyti vienas kitą. Iš vienos pusės, 
ekologinio projektavimo reikalavimai skatina inovaciją ir atstumia rinką nuo produktų, kurių 
rezultatai yra blogiausi. Iš kitos pusės, energetinis ženklinimas skatina vartotojus priimti labiau 
pagrįstus sprendimus ir patraukia rinką link didesnio energijos efektyvumo. Todėl siekiant 
užtikrinti produktų atitikimą reikalavimams, labai svarbu vykdyti rinkos stebėjimą. 

Dabartiniai ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi 30 produktų grupių, kurios apima nuo 
buitinių šviestuvų iki pramoninių kietojo kuro katilų. Ženklinimo taisyklės taip pat taikomos, bent 
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iš dalies, 13 šių produktų grupių. Atliekant auditą bus nagrinėjama, kaip ES veiksmai padėjo siekti 
energijos efektyvumo ir aplinkosaugos tikslų. 

Auditoriai daugiausia dėmesio skirs: 

o Komisijos atliekamam ekologinio projektavimo ir energetinio ženklinimo priemonių 
valdymui 

o ES veiksmų, skirtų valstybių narių rinkos priežiūros veiklai, poveikiui. 
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