
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila napovednika revizije, ki ga je pripravilo Evropsko računsko sodišče. Cel 
napovednik v angleščini je na voljo na www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – uradni govorec T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – tiskovni predstavnik T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu 

 

SL 

Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 20. marca 2019 

Revizorji preučujejo okoljsko primerno zasnovo EU 
in nalepke EU o energijski učinkovitosti 

Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo ukrepov EU na področju okoljsko primerne zasnove in 
označevanja energijske učinkovitosti proizvodov, vključno z gospodinjskimi aparati. Revizorji 
bodo ocenili predvsem prispevek teh ukrepov k doseganju ciljev EU na področju energijske 
učinkovitosti in okolja. 

Evropska unija se je v okviru boja proti podnebnim spremembam zavezala, da bo izboljšala svojo 
energijsko učinkovitost za 20 % do leta 2020 in za 32,5 % do leta 2030. Da bi pripomogla k dosegi 
teh ciljev, je Komisija sprejela ukrepe, ki so osredotočeni na okoljsko prijaznejšo zasnovo 
proizvodov in informacije za potrošnike. Za obdobje 2007–2020 je bilo za to dodeljenih 
0,8 milijarde EUR sredstev. 

Revizorji so danes objavili napovednik revizije o politiki EU na področju okoljsko primerne 
zasnove in označevanja energijske učinkovitosti. Napovedniki revizij vsebujejo informacije o 
potekajoči revizijski nalogi. Zasnovani so kot vir informacij za vse, ki jih zanimajo politike ali 
programi, ki se revidirajo.  

Okoljsko primerna zasnova in označevanja energijske učinkovitosti bi se morala dopolnjevati. Na 
eni strani zahteve v zvezi z okoljsko primerno zasnovo spodbujajo inovacije in trg odvračajo od 
manj učinkovitih proizvodov. Na drugi strani pa nalepke o energijski učinkovitosti spodbujajo 
potrošnike k bolj informiranim odločitvam in tako usmerjajo trg v večjo energijsko učinkovitost. 
Tržni nadzor je zato bistven za zagotovitev skladnosti proizvodov z zahtevami. 

https://www.eca.europa.eu/
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Sedanje zahteve v zvezi z okoljsko primerno zasnovo vključujejo 30 skupin proizvodov, ki 
zajemajo vse od svetil v gospodinjstvu pa do industrijskih grelnikov na trda goriva. Za 13 od teh 
skupin proizvodov se vsaj deloma uporabljajo tudi pravila označevanja. Z revizijo se bo preučilo, 
kako je ukrepanje EU pripomoglo k doseganju ciljev na področju energijske učinkovitosti in okolja. 

Revizorji se bodo osredotočili predvsem na: 

o upravljanje ukrepov na področju okoljsko primerne zasnove in označevanja energijske 
učinkovitosti v okviru Komisije, 

o učinek ukrepanja EU na dejavnosti tržnega nadzora v državah članicah. 
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