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Európai Számvevőszék: Az uniós 
környezettudatos tervezési intézkedések 
és energiafogyasztási címkék javítják az 
energiahatékonyságot 
Az Európai Számvevőszék újonnan közzétett jelentése szerint a környezettudatos tervezéssel és 
az energiafogyasztási címkézéssel kapcsolatos uniós fellépések hozzájárultak az 
energiahatékonyság javításához. Ugyanakkor jelentős késedelmek merültek fel a szabályozási 
folyamat során, és fennáll a kockázat, hogy túlbecsülik az intézkedések hatását. A számvevők 
szerint ezenfelül továbbra is komoly problémát jelent, hogy a gyártók és a kiskereskedők nem 
tartják be a rendeletben előírt szabályokat. 

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem keretében az Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy 2020-ig 
20%-kal, 2030-ig pedig 32,5%-kal javítja energiahatékonyságát. E célértékek teljesítése érdekében 
az Európai Bizottság intézkedéseket hozott a környezetbarátabb terméktervezés 
(környezettudatos tervezés), valamint a fogyasztóknak az energiafogyasztásról és a környezeti 
teljesítményről való tájékoztatása (energiafogyasztási címkézés) érdekében. 

A számvevők megerősítették, hogy a Bizottság megalapozott és átlátható módszertant 
alkalmazott annak eldöntésére, mely termékeket kell szabályozni. Ennek nyomán az uniós 
intézkedések prioritásként kezelik a több mint 30 legnagyobb energiamegtakarítási potenciállal 
rendelkező termékcsoportot. A számvevők ugyanakkor megállapították, hogy elkerülhetők lettek 
volna a szabályozási folyamat egyes olyan késedelmei, amelyek csökkentették az intézkedések 
hatását, mivel így a környezettudatos tervezési követelmények időközben elavulttá válhattak, az 
energiacímkék pedig adott esetben már nem segítettek a fogyasztóknak különbséget tenni a 
legjobban és legrosszabbul teljesítő termékek között. A Bizottság mindazonáltal lépéseket tesz az 
energiacímkék javítása érdekében; a Számvevőszék szerint azonban a körforgásos gazdaság 
integrálása továbbra is csak eseti jelleggel valósul meg. 

A Bizottság rendszeresen beszámol környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési 
intézkedéseinek eredményeiről. Néhány alkalmazott feltevés esetében azonban alighanem 
túlbecsülték az intézkedések hatását: például nem vették számításba a szabályoknak való meg 
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nem felelést és a végrehajtási késedelmeket. Ezenfelül a környezettudatos tervezésre vonatkozó 
hatásvizsgálat nem veszi figyelembe a valós, illetve a harmonizált szabványokból levezetett 
elméleti energiafogyasztás közötti különbséget. A kombinált hűtő-fagyasztógépeket például az 
ajtók kinyitása nélkül, üresen tesztelik. Emiatt a számvevők szerint fennáll a megtakarítások 
túlbecsülésének kockázata. 

Az uniós tagállamokban a piacfelügyeleti hatóságok felelősek annak biztosításáért, hogy a 
területükön értékesített termékek megfeleljenek az energiafogyasztási címkézésről és a 
környezettudatos tervezésről szóló jogszabályoknak. Ugyanakkor a Bizottság is fontos szerepet 
játszik a tagállami piacfelügyeleti hatóságok koordinálásában. A piacfelügyeleti információs és 
kommunikációs rendszer a vizsgálati eredmények megosztásához nyújt segítséget, bár néhány 
funkcióbeli korlát csökkenti az eredményességét. 

A Bizottság az elmúlt évtizedben több olyan projektet is finanszírozott, amelyek célja a 
környezettudatos tervezés és az energiafogyasztási címkézés felügyeletének megerősítése volt, 
és ezek a számvevők szerint kedvező eredményeket is hoztak. Az azonban továbbra is kétséges 
marad, hogy ezek a projektek tényleges változást okoztak-e a tagállamok piacfelügyeleti 
tevékenységeinek végrehajtásában. A gyakorlatban még mindig csak kevés termékmodellt 
tesztelnek laboratóriumban. A Bizottság összességében úgy becsülte a közelmúltban, hogy az 
értékesített termékek mintegy 10–25%-a nem felel meg az uniós jogszabályoknak. 
A Számvevőszék arra a következtetésre jutott, hogy továbbra is komoly problémát jelent a 
gyártók és a kiskereskedők kevéssé szabálykövető magatartása. 

Hogy a környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési politika a 2020 utáni 
időszakban nagyobb hatást érhessen el, a számvevők a következő ajánlásokat tették az Európai 
Bizottságnak: 

• hozzon intézkedéseket a szabályozási folyamat felgyorsítása érdekében, például fogadja 
el a végrehajtási intézkedéseket, amint azok elkészülnek, ne várja meg, amíg egy teljes 
csomag rendelkezésre áll; 

• jobb feltevések alkalmazása és a végfelhasználók tényleges energiafogyasztását mérő 
módszertan használata révén fejlessze tovább az intézkedések hatásának felmérésére és 
a kapcsolódó beszámolásra szolgáló eljárását; 

• lépjen fel a tagállami piacfelügyeleti hatóságok közötti információcsere megkönnyítése és 
az intézkedések jobb betartatása érdekében. Ennek keretében fejlessze tovább a 
tagállamok rendelkezésére bocsátott eszközeit, terjessze a bevált gyakorlatokat és 
kérésre biztosítson képzést. 

 

A szerkesztők figyelmébe  
A környezettudatos tervezés és az energiacímke-rendszer kiegészítik egymást: 

• A környezettudatos tervezésre vonatkozó uniós jogszabályok a terméktervezésre 
vonatkozó energiahatékonysági és egyéb követelmények meghatározásával törekednek a 
környezeti teljesítmény javítására. Azok a termékek, amelyek nem felelnek meg ezeknek 
a követelményeknek, nem értékesíthetők az Unióban, így a legrosszabbul teljesítő 
termékek eltűnnek a piacról. 

• Az uniós energiacímkék megmutatják, hogy az egyes készülékek energiafogyasztásuk 
szerint hol helyezkednek el az A-tól G-ig terjedő skálán. Ezenkívül becslést adnak az egyes 
termékek éves energiafogyasztásáról, és az energiahatékonysági osztályok szerint 
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rangsorolják az egymáshoz hasonló termékeket. A fogyasztók ennek köszönhetően 
tájékozott döntéseket hozhatnak. 

„A környezettudatos tervezés és az energiafogyasztási címkézés terén az uniós fellépések 
jelentősen hozzájárulnak az energiahatékonyság javításához, ugyanakkor komoly késedelmek és 
gyakori szabálytalanságok is jellemzik őket” című, 1/2020. sz. számvevőszéki különjelentés 23 
uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). 
Különjelentéseit a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió 
Tanácsának, valamint az egyéb érdekelt feleknek, többek között a nemzeti parlamenteknek, az 
ágazati szereplőknek és a civil társadalom képviselőinek. A jelentéseinkben megfogalmazott 
ajánlások döntő többsége a gyakorlatban végrehajtásra kerül. 
 

A jelentéssel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll: 
Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
T: (+352) 4398 47 502 / M: (+352) 691 551 502  
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