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För omedelbar spridning

Luxemburg den 15 oktober 2014

EU:s institutioner och organ bör göra mer för att minska 

sitt koldioxidavtryck, säger EU:s revisorer 

I en rapport som offentliggörs i dag uppmanar Europeiska revisionsrätten EU:s institutioner 

och organ att ta fram en gemensam strategi för att minska sina växthusgasutsläpp 

(koldioxidavtryck). Rapporten visar att de 15 EU-institutioner och EU-organ som 

granskades ännu inte fullt ut utnyttjar de miljöledningsverktyg som kommissionen 

rekommenderar. Införandet av unionens miljölednings- och miljörevisionsordning Emas 

går långsamt, informationen om den verkliga storleken på koldioxidavtrycket är 

ofullständig och endast några få institutioner och organ använder miljöanpassad 

upphandling systematiskt.  

”EU:s institutioner och organ måste föregå med gott exempel för att stödja EU:s kommande mål om att 

minska växthusgasutsläppen fram till 2030”, sade Ladislav Balko, den ledamot vid revisionsrätten som 

ansvarar för rapporten. ”Det är viktigt att de är mycket uppmärksamma på sin miljöprestanda i den 

dagliga verksamheten både för att de själva ska vara trovärdiga och för att EU:s klimatpolitik ska vara det”. 

EU-revisorerna konstaterade att EU:s institutioner och organ har lyckats vända trenden med ökande 

utsläpp på grund av energiförbrukningen i deras byggnader. Med den ofullständiga information som fanns 

tillgänglig gick det dock inte att urskilja några tydliga minskningstrender för andra utsläppskällor, till 

exempel tjänsteresor. Över hälften av de granskade EU-institutionerna och EU-organen hade inte fastställt 

några kvantifierade mål för att minska sina växthusgasutsläpp. Frivillig kompensation för resterande 

utsläpp har använts i begränsad omfattning. 

Kommissionen främjar en miljöanpassad upphandling och det finns standardiserade miljökriterier som kan 

användas för relevanta förfaranden på frivillig basis, men revisorerna konstaterade att de ambitiösaste 

kriterierna användes i mindre än 20 % av de granskade förfarandena. Över hälften av förfarandena 

bedömdes vara ”inte miljöanpassade” eller endast ”något miljöanpassade”.  

Offentliga förvaltningar har kunnat registrera sig i Emas sedan 2001. I juni 2014 hade sju av de 

15 granskade EU-institutionerna och EU-organen registrerats, och ytterligare fem förbereder sig för 

registrering. Där Emas har införts har det lett till bättre miljöprestanda och ekonomiska besparingar. 
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Meddelande till redaktörerna 

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras 

resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU. 

I särskild rapport nr 14/2014 Hur beräknar, minskar och kompenserar EU:s institutioner och organ 

sina växthusgasutsläpp? granskade revisionsrätten om EU:s institutioner och organ hade 

strategier för att minska den administrativa verksamhetens miljöeffekter och om dessa strategier 

genomfördes ändamålsenligt. 

Europeiska unionens miljöpolitik syftar till en hög skyddsnivå. I artikel 11 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt föreskrivs att miljöskyddskraven ska integreras i utformningen 

och genomförandet av unionens politik och verksamhet, särskilt i syfte att främja en hållbar 

utveckling. 

Revisionen omfattade 15 av EU:s institutioner och organ, dvs. alla som hade fler än 500 anställda 

2012, samt Europeiska miljöbyrån, eftersom dess arbetsuppgifter är direkt relaterade till 

granskningstemat. Revisorerna ägnade särskild uppmärksamhet åt kommissionen, inte bara på 

grund av dess storlek utan även för att kommissionen är den EU-institution som har befogenhet 

att ta lagstiftningsinitiativ. 

EU-revisorernas rekommendationer 

- Kommissionen bör föreslå en gemensam strategi för att minska koldioxidavtrycket från 

EU-institutionernas och EU-organens administrativa verksamhet. I strategin bör det ingå 

ett övergripande och kvantifierat mål för att minska växthusgasutsläppen fram till 2030. 

- EU:s institutioner och organ bör införa en harmoniserad metod för att beräkna och 

rapportera sina direkta och indirekta växthusgasutsläpp. De bör utveckla en gemensam 

metod för att på frivillig grund kompensera för de utsläpp som de inte kan undvika. 

- Alla EU:s institutioner och organ bör registrera sig i EU:s miljölednings- och 

miljörevisionsordning Emas, genomföra den och successivt minska eventuella 

inskränkningar i dess tillämpningsområde. 

- EU:s institutioner och organ bör använda miljöanpassad upphandling i den mån det är 

möjligt. 

 

 


