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Comunicat de presă 
Luxemburg, 20 martie 2019 

Curtea de Conturi Europeană examinează 
proiectarea ecologică și etichetarea energetică la 
nivelul UE 

Curtea de Conturi Europeană desfășoară un audit cu privire la măsurile luate de UE în domeniul 
proiectării ecologice și al etichetării energetice a produselor, inclusiv a aparatelor de uz casnic. 
În special, Curtea va evalua contribuția acestor măsuri la îndeplinirea obiectivelor UE în materie 
de eficiență energetică și de mediu. 

În cadrul luptei sale împotriva schimbărilor climatice, UE și-a luat angajamentul de a-și îmbunătăți 
eficiența energetică cu 20 % până în 2020 și cu 32,5 % până în 2030. Pentru a înlesni atingerea 
acestor obiective, Comisia a luat o serie de măsuri axate pe o proiectare mai ecologică 
a produselor și pe informarea consumatorilor în acest sens. Pentru perioada 2007-2020, au fost 
alocați în acest scop circa 0,8 miliarde de euro. 

Curtea a publicat astăzi o analiză preliminară de audit privind politica UE în domeniul proiectării 
ecologice și al etichetării energetice. Analizele preliminare de audit furnizează informații cu 
privire la o activitate de audit în curs, fiind concepute ca o sursă de informații pentru cei 
interesați de politica sau de programele care sunt auditate.  

Proiectarea ecologică și etichetarea energetică ar trebui să se completeze una pe cealaltă. Pe de 
o parte, cerințele în materie de proiectare ecologică promovează inovarea și „împing” piața să se 
distanțeze de produsele cele mai puțin performante. Pe de altă parte, etichetele energetice 
încurajează consumatorii să ia decizii de cumpărare mai bine informate, „trăgând” astfel piața 
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către un nivel mai ridicat de eficiență energetică. Prin urmare, supravegherea pieței este 
esențială pentru asigurarea conformității produselor cu cerințele aplicabile. 

Cerințele actuale în materie de proiectare ecologică acoperă 30 de grupe de produse, variind de 
la lămpi de uz casnic la cazane industriale cu combustibil solid. Normele privind etichetarea se 
aplică și ele, cel puțin parțial, la 13 dintre aceste grupe de produse. Auditul va examina în ce 
măsură acțiunile UE din aceste domenii au contribuit la realizarea obiectivelor legate de eficiența 
energetică și de mediu. 

Curtea se va axa cu precădere pe: 

o modul în care Comisia gestionează măsurile privind proiectarea ecologică și etichetarea 
energetică; 

o impactul acțiunii UE asupra activităților desfășurate de statele membre în scopul 
supravegherii pieței. 
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