
W skrócie
Posiedzenie plenarne – sesja czerwcowa w 2017 r.

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego

PL
(or. EN)

Autor: Alex Benjamin Wilson, Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów
PE 603.963
Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie: Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi jego autor. Wszelkie wyrażone w nim opinie
niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. Niniejszy dokument przeznaczony jest do wykorzystania przez posłów do Parlamentu
Europejskiego oraz jego pracowników w ramach wykonywanej przez nich pracy parlamentarnej. Powielanie i tłumaczenie do celów niehandlowych jest dozwolone pod
warunkiem, że wskazano źródło, uprzednio poinformowano Parlament Europejski oraz dostarczono egzemplarz. © Unia Europejska, 2017.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Ramy etykietowania efektywności energetycznej
W lipcu 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie
etykietowania energetycznego, które zastąpiłoby i uchyliłoby dyrektywę z 2010 r. w tej sprawie.
Parlament zaproponował serię poprawek w lipcu 2016 r., tworząc podstawę do przeprowadzenia
międzyinstytucjonalnych negocjacji trójstronnych.  Ostatecznie porozumienie osiągnięto w marcu
2017 i uzgodniony tekst ma zostać poddany pod głosowanie na czerwcowym posiedzeniu
plenarnym.

Kontekst
Dyrektywa 2010/30/UE w sprawie etykietowania efektywności energetycznej zachęca konsumentów do
zakupu bardziej energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego poprzez znakowanie energetyczne o
wspólnej skali informujące konsumentów o zużyciu energii w wartościach względnych przez każdy produkt.
Parametry techniczne dotyczące oznaczenia skali urządzeń domowych w każdej grupie produktów (np.
zmywarki do naczyń, lodówki, telewizory) są określane w aktach delegowanych Komisji. Niniejsza dyrektywa
zastąpiła dyrektywę Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywności energetycznej, która stworzyła
pierwszą unijną etykietę efektywności energetycznej i obejmowała skalę od A do G. Dyrektywa z 2010 r.
wprowadziła możliwość stosowania nowych klas produktów (A+, A++, A+++), które odzwierciedlały znaczny
postęp technologiczny w zakresie efektywności energetycznej wielu urządzeń domowych.
Komisja dokonała przeglądu dyrektywy w sprawie etykietowania energetycznego, w którym stwierdzono, że
wprowadzenie nowych klas produktów w ramach dyrektywy z 2010 r. zmniejszyło skuteczność etykiety
energetycznej w motywowaniu konsumentów do zakupu bardziej efektywnych produktów, zwłaszcza w
porównaniu z pierwotną skalą od A do G. Niższe klasy wielu grup produktów są obecnie stosunkowo mało
wykorzystywane, a w niektórych grupach produktów jedynie urządzenia klasy A lub wyższej mogą być
sprzedawane na rynku ze względu na powiązane wymogi dotyczące ekoprojektu.

Wniosek Komisji
W lipcu 2015 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia przywracającego skalę etykietowania od
A do G, która zastąpi istniejącą skalę, w której klasy produktów mogą osiągać wartość A+++.  Komisja
zaproponowała także inne zmiany: ustanowienie mechanizmu automatycznej zmiany skali produktów w celu
uwzględnienia dalszych postępów w zakresie wydajności energetycznej, utworzenie bazy danych produktów
dla konsumentów i dostawców oraz stworzenie unijnej procedury ochronnej w celu usprawnienia systemów
nadzoru nad rynkiem.  Parametry techniczne dotyczące etykietowania poszczególnych grup produktów
byłyby nadal regulowane w trybie aktów delegowanych.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) przyjęła sprawozdanie zawierające proponowane
poprawki, które zostały poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w lipcu 2016 r. Poprawki te
odzwierciedlały ogólne założenia wniosku Komisji, lecz zmierzały również do przyspieszenia procesu
przeglądu i zmiany skali grup produktów (oraz zastępowania starych etykiet), ustanowienia kryteriów
automatycznego uruchamiania mechanizmu dotyczącego zmiany skali w przyszłości, zapewnienia bardziej
szczegółowych przepisów dotyczących operacji stworzenia bazy danych o produktach, opracowania
silniejszych mechanizmów nadzoru rynku oraz podnoszenia świadomości publicznej na temat etykietowania
energetycznego w państwach członkowskich, gdzie rolę koordynatora miałaby objąć Komisja.
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Wynik negocjacji
Negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli ostateczne porozumienie w marcu 2017 r. po odbyciu rozmów
trójstronnych.  Wiele poprawek Parlamentu zostało przyjętych w tekście kompromisowym. Instytucje
ustaliły, że po dokonaniu zmiany skali tylko najwyższa klasa (A) produktów na etykiecie pozostanie na ogół
pusta, Komisja przyjmie akty delegowane dotyczące zmiany skali i innych przepisów (z wyjątkiem procedury
ochronnej, w przypadku której zastosowanie będą miały akty wykonawcze) oraz że w najbardziej
powszechnych grupach produktów zmiana skali nastąpi w ciągu 15 miesięcy od wejścia w życie.
Sprawozdanie w pierwszym czytaniu (procedura
2015/0149(COD)) Komisja przedmiotowo właściwa: ITRE;
Sprawozdawca: Dario Tamburrano, EFDD, Włochy. Dalsze
informacje w nocie informacyjnej pt. „Opracowywanie prawa
UE”.
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