
Czy klasa A na etykiecie jest rzeczywiście klasą A? 
Etykiety energetyczne oraz dyrektywa dot. ekoprojektu (Ecodesign) mają na celu wpłynięcie na obecność 
na rynku efektywnych energetycznie produktów, które pozwolą konsumentom na zaoszczędzenie energii 
i pieniędzy oraz przyczynią się do ochrony środowiska. Z przykrością jednak stwierdzamy, że niektórzy 
producenci i sprzedawcy nie stosują w pełni wytycznych obu dyrektyw.

MarketWatch jest inicjatywą europejską, której zadaniem jest wykrycie tych nieprawidłowości. Tym bardziej, że 
przekładają się one na rosnące rachunki za energię oraz utrudniają osiągnięcie europejskich celów w zakresie 
oszczędności energii. Współpracując z władzami krajowymi oraz z grupami nacisku mamy nadzieję wywrzeć 
wpływ na zmianę podejścia w tym zakresie.

Mamy dużo do stracenia
Szacuje się, że każdego roku marnowanych jest 100 TWh energii, gdyż produkty nie są tak efektywne, jak 
powinny. To dużo - tyle samo energii zużywane jest przez mieszkalnictwo w Europie Wschodniej. Co więcej, 
większe zużycie energii oznacza wyższe rachunki, dodatkowe obciążenie sieci energetycznych, a także wpływa 
niekorzystnie na klimat.

Formalny nadzór rynku prowadzony przez instytucje państwowe zapewnia równe warunki konkurencji. Stopień 
tych działań jest różny w poszczególnych krajach. MarketWatch ma na celu zaangażowanie organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, a także udzielenie wsparcia i uzupełnienie działalności podejmowanej przez 

władze krajowe, pomagając zidentyfikować produkty i tendencje niezgodne z zapisami prawa. 
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Błędne informacje uzyskane podczas 
podejmowania decyzji o zakupie sprzętu 

sprawiają, że oczekiwane oszczędności energii są 
niższe o około 10 procent, co odpowiada utracie 

10,5 mld euro rocznie.



MarketWatch przyjrzy się bliżej
Od końca 2013 r., krajowi partnerzy MarketWatch przeprowadzą akcję bezpośrednich kontroli
w sklepach stacjonarnych oraz internetowych celem sprawdzenia zgodności produktów z zapisami 
prawa (etykietowanie energetyczne, wymagania ekoprojektu). Przez cały czas trwania projektu 
zostanie przeprowadzonych ponad 300 wizytacji w sklepach oraz ponad 300 inspekcji inter-
netowych. W akredytowanych laboratoriach zostaną wykonane uproszczone testy ponad 100 
produktów, a także pełne testy 20 urządzeń. Wyniki będą mieć zastosowanie w 10 krajach 
UE. Powstanie baza danych dotycząca podejrzanych przypadków, aby odpowiednie instytucje 
państwowe mogły podjąć zdecydowane działania w odniesieniu do naruszających przepisy.

Kto może odnieść korzyści z MarketWatch?
Państwa członkowskie: Naszym celem jest dostarczenie władzom krajowym wiarygodnych 
danych odnośnie naruszeń zapisów prawa.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego: MarketWatch dostarcza pakiet narzędzi 
ułatwiających zrozumienie zapisów natury technicznej dotyczących ekoprojektu oraz etykiet en-
ergetycznych. Zakłada także budowanie partnerstw celem uzyskania niezależnych i wiarygod-
nych wyników, a także stawia na wzrost świadomości społecznej i mediów, aby wspólnie móc 
zidentyfikować tendencje niezgodne z przepisami.

Kto tworzy MarketWatch? 
MarketWatch jest realizowany przez szesnaście organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
z całej Europy, których działalność obejmuje zagadnienia z zakresu praw konsumentów, 
testowania produktów, komunikacji, ochrony środowiska, efektywności energetycznej. 
Koordynatorem całości zadań jest Energy Saving Trust z Wielkiej Brytanii. Projekt uzyskał 
trzyletnie współfinansowanie ze środków unijnego programu Intelligent Energy Europe. 

Dołącz do nas
Celem uzyskania dalszych informacji, np. na temat przyłączenia się do naszej inicjatywy, wyślij 
wiadomość na e-mail: market-watch@fewe.pl
lub odwiedź stronę projektu www.market-watch.pl
twitter @MarketWatchEU
twitter @fundacja_fewe

Współfinansowanie ze środków unijnego programu 
Intelligent Energy Europe
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