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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 20 marca 2019 r. 

Ekoprojekt i etykiety energetyczne przedmiotem 
kontroli Trybunału 

Europejski Trybunał Obrachunkowy prowadzi obecnie kontrolę unijnych środków z zakresu 
ekoprojektu i etykietowania energetycznego produktów, w tym sprzętu gospodarstwa 
domowego. Kontrolerzy ocenią przede wszystkim, w jaki sposób środki te przyczyniają się do 
osiągnięcia celów UE dotyczących efektywności energetycznej i ochrony środowiska. 

W ramach przeciwdziałania zmianie klimatu UE zobowiązała się do poprawy efektywności 
energetycznej o 20% do 2020 r. i o 32,5% do 2030 r. Wkład w realizację tych celów mają zapewnić 
przyjęte przez Komisję środki obejmujące bardziej ekologiczne projektowanie produktów 
i przekazywanie odnośnych informacji konsumentom. Na działania te w latach 2007–2020 
przydzielono środki w wysokości około 0,8 mld euro. 

Kontrolerzy opublikowali dziś wprowadzenie do kontroli na temat polityki prowadzonej przez UE 
w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego. Wprowadzenia do kontroli zapewniają 
informacje na temat zadania kontrolnego będącego w toku. Mają one stanowić źródło informacji 
dla osób zainteresowanych danym obszarem polityki lub programami objętymi kontrolą.  

Ekoprojekt i etykietowanie energetyczne powinny wzajemnie się uzupełniać. Wymogi dotyczące 
ekoprojektu prowadzą ze swojej strony do upowszechniania innowacji i wycofywania z rynku 
produktów o najgorszych parametrach, natomiast etykiety energetyczne stanowią dla 
konsumentów zachętę do podejmowania bardziej świadomych decyzji, dzięki czemu rynek 
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zwraca się w kierunku większej efektywności energetycznej. Nadzór rynku jest zatem kluczowy 
w celu zapewnienia, by produkty spełniały wymogi w tym zakresie. 

Obowiązujące obecnie wymogi dotyczące ekoprojektu odnoszą się do 30 grup produktów, 
począwszy od lamp do użytku domowego po przemysłowe kotły na paliwo stałe. Także regulacje 
dotyczące etykietowania mają – przynajmniej częściowo – zastosowanie do 13 z tych grup 
produktów. W toku kontroli przeanalizowane zostanie, w jakim stopniu działania UE przyczyniły 
się do osiągnięcia celów z zakresu efektywności energetycznej i ochrony środowiska. 

Zespół kontrolny skupi się w szczególności na następujących kwestiach: 

o zarządzanie przez Komisję środkami dotyczącymi ekoprojektu i etykietowania 
energetycznego, 

o wpływ działań UE na nadzór nad rynkiem sprawowany przez państwa członkowskie. 
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