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Процедура перевірки та допустимі 
відхилення

Виробники проводять перевірки та видають 
власні декларації відповідності, які 
демонструються роздрібними продавцями

Кожний регламент має додаток, який 
містить процедуру перевірки та допустимі 
відхилення, наприклад:

•Тестування одного зразку моделі;

•Документація по тестуванню;

•Використання методу вимірювання и розрахунку 
з регламенту

•Застосування встановлених допустимих відхилень



Приклад: трансформатори 548/2014 
допустимі відхилення перевірки



Вимоги до нагляду за ринком
Стаття 3.2 Директиви по екодизайну вимагає від 
держав ЄС призначити органи нагляду за ринком 
(ОНР) з метою:

•Організації перевірки відповідності продукції (за 
допомогою тестування продукції та перевірки заводів)

•Зобов’язання виробників відкликати товари, що не 
відповідають, з ринку

•Вимоги від зацікавлених сторін надавати всю необхідну 
інформацію, що визначена Регламентом про екодизайн

Держави-члени ЄС повинні інформувати 
Єврокомісію щодо нагляду за ринком і 
обмінюватись інформацією з іншими державами 
ЄС.



Переваги нагляду за ринком

• Допомагає споживачам пересвідчитись, що 
параметри товарів відповідають вимогам;

• Гарантує, що розміщені на ринку ЄС товари 
відповідають нормам законів, що 
застосовуються

В ЄС приблизно 100 штатних співробітників
працюють над екодизайном та енергетичним
маркуванням. Найбільш активними країнами
в цьому питанні є Данія, Швеція та
Великобританія.



Перепони та можливості
Перепони

• Різні пріоритети (напр., 
увага до продуктів 
харчування та безпеки з 
боку ОНР)

• Недостатні фінансові та 
людські ресурси

• Недостатня кількість 
акредитованих 
лабораторій

• Складність законодавства 
для окремих груп товарів

Можливості
• Міжнародний обмін 

інформацією та досвідом

• Керівництво щодо/шаблони 
кращої практики

• Енергозбереження. Якщо 10% 

прогнозованих збережень за 
екодизайном будуть втрачені через 
погану відповідність, що 
становитиме 100 TВтгод/р до 2020
р., що дорівнюватиме 14 млрд. євро. 
На даний момент, біля 7 млн. євро
щорічно витрачається на діяльність 
ОНР в ЄС. Підвищення цього рівня для 
забезпечення кращої відповідності 
може стати гарною інвестицією.

http://www.eceee.org/ecodesign/Horizontal-matters/eceee-pages-on-ecodesign-and-labellinveillance-of-energy-labelling-g-market-surveillance/MSreport/market-

surand-ecodesign-product-requirements.pdf 



Співробітництво щодо нагляду за 
ринком

• Обмін інформацією і координація між органами 
нагляду за ринком зменшую витрати і підвищити 
послідовність

• Наприклад, www.ecopliant.eu надавав передові 
практики, навчав персонал ОНР і створив базу 
даних для десяти ОНР для обміну планами, 
результатами та іншою інформацією щодо 
нагляду за ринком

• Адміністративна співпраця щодо нагляду за 
ринком (ADCO) є головним форумом для обміну 
кращими практиками

http://www.ecopliant.eu/


Результати нагляду за ринками



Результати нагляду за ринком

Результати тестування 80 холодильників (ATLETE, 2011)



Підсумки

• Ефективне впровадження є ключовим для 
надійності екодизайну/енергетичного 
маркування та для запобігання руйнування 
зусиль тих, хто віддані духу законодавства

• Існують переваги, які надає прозорість, обмін  і 
співпраця між органами нагляду за ринками

• Штрафні санкції мають бути ефективними, 
пропорційними та переконливими

• Можливі збереження стають сильною 
мотивацією для посилення діяльності
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