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Tisková zpráva 
Lucemburk 20. března 2019 

Auditoři prověřují ekodesign a označování 
energetickými štítky v EU 

Evropský účetní dvůr provádí audit opatření EU v oblasti ekodesignu a označování výrobků 
energetickými štítky, včetně spotřebičů pro domácnost. Auditoři se zejména zaměří na to, jak 
tato opatření přispívají k cílům EU v oblasti energetické účinnosti a životního prostředí. 

EU se v rámci svého boje proti změně klimatu zavázala zlepšit svou energetickou účinnost o 20 % 
do roku 2020 a o 32,5 % do roku 2030. Aby těchto cílů mohla dosáhnout, přijala Komise opatření 
zaměřená na design výrobků šetrnější k životnímu prostředí a informovanost spotřebitelů. Na 
období 2007–2020 bylo na tento účel vyčleněno asi 0,8 miliardy EUR. 

Auditoři dnes zveřejnili zprávu o připravovaném auditu politiky EU v oblasti ekodesignu a 
označování energetickými štítky. Zprávy o připravovaném auditu informují o probíhajícím 
auditním úkolu. Jsou koncipovány jako zdroj informací pro ty, kteří se zajímají o politiky či 
programy, jež jsou předmětem auditu.  

Ekodesign a označování energetickými štítky by se měly navzájem doplňovat. Na jedné straně 
požadavky na ekodesign podporují inovace a „tlačí“ trh od výrobků s nejhorší účinností. Na druhé 
straně jsou rozhodnutí spotřebitelů díky energetickým štítkům informovanější, takže „táhnou“ trh 
směrem k vyšší energetické účinnosti. Zásadní důležitost má proto dohled nad trhem, který 
zajišťuje, aby výrobky byly v souladu s předpisy. 

Současné požadavky na ekodesign se vztahují na 30 skupin výrobků od domácích lamp po 
průmyslové kotle na tuhá paliva. Pravidla upravující označení štítky platí alespoň částečně pro 13 
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z těchto skupin výrobků. Při auditu budou auditoři zjišťovat, nakolik opatření EU pomohla plnit 
cíle v oblasti energetické účinnosti a životního prostředí. 

Auditoři se především zaměří na to: 

o jak Komise řídí opatření v oblasti ekodesignu a označování energetickými štítky, 

o jaký dopad mají opatření EU na činnosti členských států v oblasti dozoru nad trhem. 
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