Praha, 22. září 2015

Tisková zpráva
Výsledky projektu ComplianTV – měření spotřeby energie televizorů - Jen 14
televizorů ze 162 neprošlo unikátním testem provozní spotřeby
Návrh Evropské komise o nové podobě energetického štítkování - Přehlednost
štítků zvýší změna klasifikace v roce 2016, odstraní kategorie A+

Výrobci televizorů nepodvádějí s energetickými
štítky, potvrdil nezávislý projekt ComplianTV
Výrobci televizorů nepodvádějí s energetickými štítky a jimi deklarovaná
energetická třída souhlasí s výsledky testů. Vyplývá to z nezávislého výzkumného
projektu ComplianTV, jehož výsledky byly dnes oznámeny v Praze.
Evropský projekt ComplianTV cílil na měření a kontrolu spotřeby energie u 162
náhodně vybraných modelů televizorů, dostupných na evropském trhu. Zaměřil se i
na kontrolu přítomnosti energetických štítků televizorů v prodejnách. Projekt byl
organizován partnery ze 7 zemí EU včetně České republiky a byl spolufinancovaný
Evropskou komisí.
U všech 162 modelů testovaných televizorů byla potvrzena správnost
deklarované spotřeby energie a energetické třídy. Osm procent výrobků ale
nesplnilo požadavky na některé z technických požadavků, které se neuvádí
na energetickém štítku, jako je například automatické vypnutí televizoru po
čtyřech hodinách nečinnosti uživatele. Všechna pochybení byla navíc nalezena u
značek s menším podílem na trhu a v nižší cenové kategorii.
Projekt se rovněž zaměřil na monitoring správné přítomnosti energetických štítků
na prodejnách, kamenných i internetových. Díky aktivitám projektu, spočívajících
mimo jiné v komunikaci s prodejci, došlo mezi roky 2014 a 2015 u navštívených
prodejen ke zlepšení poskytovaných informací v průměru o deset procent.
„Projekt ComplianTV, organizovaný s účastí nezávislých laboratoří a expertů,
dokazuje, že se lze spolehnout na deklaraci třídy energetické účinnosti na

energetickém štítku, nicméně spotřebitel zdaleka ne vždy dostane kompletní
informaci v požadovaném rozsahu a formátu,“ uvedl Juraj Krivošík ze SEVEn,
Střediska pro efektivní využívání energie, zástupce konsorcia projektu.
Na tiskové konferenci byl rovněž představen návrh Evropské komise o úpravách
energetických štítků tak, aby tento nástroj i nadále plnil svůj účel při informování
spotřebitelů o spotřebě energie spotřebičů a umožnil tak vybrat energeticky účinné
modely.
Mezi hlavní navrhované změny patří sjednocení škály energetických tříd na
štítku v rozmezí A až G a odstranění tříd A+ až A+++, protože spotřebitelé se za
současné nepřehledné situace těžko vyznávají v tom, které výrobky si ve spotřebě
energie stojí nejlépe. Mohou si myslet, že nákupem spotřebiče třídy A+ si pořizují
jeden z nejúčinnějších na trhu, ale někdy si ve skutečnosti kupují jeden z nejméně
účinných.
Druhá hlavní změna spočívá v povinné registraci výrobků nabízených na trhu.
Internetová databáze bude obsahovat existující dokumenty (energetický štítek,
informační list apod.) a jejím cílem je zajistit větší transparentnost trhu a snazší
možnosti dohledových aktivit. Odhaduje se totiž, že 10 až 25 % výrobků na
evropském trhu nesplňuje požadavky na označování energetické účinnosti. Kvůli
nedodržování předpisů tak není možné dosáhnout přibližně 10 % předpokládaných
úspor energie.
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