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Resumé
I EU's ledere har - i lyset af den altafgørende opgave med at forebygge og afbøde

virkningerne af klimaforandringerne - forpligtet sig til at nedbringe EU's energiforbrug
med 20 % inden 2020 og med 32,5 % inden 2030 (i forhold til prognoserne som fastsat
i 2007). Øget energieffektivitet for produkter er et af de vigtigste redskaber til at nå
disse mål. Produkter, der er designet til at være mere effektive, kan bidrage til at
nedbringe drivhusgasemissionerne og sikre virksomheder og husholdninger betydelige
økonomiske besparelser.

II Lovgivningen om miljøvenligt design fastsætter mindstekrav til

husholdningsprodukters og industrielle produkters energieffektivitet og miljømæssige
egenskaber. EU's energimærkning giver forbrugerne oplysninger om produkternes
energiforbrug og miljøresultater og hjælper dem med at træffe informerede
beslutninger.

III I forbindelse med denne revision undersøgte vi, om EU's foranstaltninger inden for

miljøvenligt design og energimærkning har bidraget effektivt til at nå EU's
energieffektivitets- og miljømål. Vi undersøgte, om Kommissionen forvaltede
lovgivningsprocessen på en fornuftig måde og overvågede og rapporterede om de
opnåede resultater på passende vis. Vi undersøgte desuden, om Kommissionen havde
overvåget og støttet markedsovervågningsaktiviteterne effektivt, og om EU-støttede
projekter havde givet anledning til holdbare forbedringer af markedsovervågningen.

IV Vi konkluderede, at EU's foranstaltninger bidrog effektivt til at nå målene med
politikken for miljøvenligt design og energimærkning, men at effektiviteten blev
begrænset af betydelige forsinkelser i lovgivningsprocessen og producenternes og
forhandlernes manglende overholdelse af lovgivningen.

V Politikken omfatter de fleste af de produkter, der har det største

energibesparelsespotentiale. Kommissionen brugte hensigtsmæssige og gennemsigtige
metoder til at beslutte, hvilke produkter der skulle reguleres for at sikre størst mulig
virkning af politikken.
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VI Vi konstaterede imidlertid, at processen for indførelse af produktspecifikke

forordninger er langvarig, og at Kommissionen kunne have undgået nogle af
forsinkelserne. Derudover betød Kommissionens beslutning om at vedtage
foranstaltningerne som en pakke, at reguleringen af produktgrupper, der er klar til at
blive reguleret, forsinkes endnu mere. Dette begrænsede politikkens virkning eftersom
kravene til produktdesign ikke altid afspejler de teknologiske fremskridt. Hertil
kommer, at energimærkningen ikke længere altid hjælper forbrugerne med at skelne
mellem produkterne.

VII Kommissionen har integreret begreber fra den cirkulære økonomi, såsom

reparationsmuligheder og muligheder for genanvendelse, i politikken for miljøvenligt
design og energimærkning, men kun på ad hoc-basis. Vi bemærkede imidlertid, at
produktforordninger vedtaget for nylig viste, at Kommissionen havde været mere
opmærksom på disse aspekter.

VIII Hvert år rapporterer Kommissionen om resultaterne af politikken for

miljøvenligt design og energimærkning, hvilket giver interessenter og politiske
beslutningstagere nyttige oplysninger. Vi konstaterede, at den metode, der anvendes
til beregningen af virkningerne på nuværende tidspunkt, er ufuldstændig, eftersom
den ikke tager højde for manglende overholdelse af forordningerne, forsinkelser i
gennemførelsen og forskellen mellem det reelle energiforbrug og det teoretiske
forbrug.

IX Effektiv markedsovervågning bør spille en afgørende rolle i at sikre, at produkter

solgt i EU overholder kravene til miljøvenligt design, og at forbrugerne kan regne med
en nøjagtig energimærkning. Det er medlemsstaternes opgave at kontrollere, at de
produkter, der sælges, er i overensstemmelse med lovgivningen. De tilgængelige
oplysninger viser dog, at producenters og forhandleres manglende overholdelse af
lovgivningen fortsat er et stort problem.

X Kommissionen letter samarbejdet mellem markedsovervågningsmyndighederne.

Informations- og kommunikationssystemet for markedsovervågning, som drives af
Kommissionen, bør lette samarbejde ved at gøre det muligt for myndighederne at
udveksle inspektionsresultater. Vi konstaterede, at visse funktionelle begrænsninger i
databasen gjorde den mindre effektiv. Kommissionen er ved at oprette en
produktdatabase, som bl.a. vil lette markedsovervågningen, men databasen er
forsinket.
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XI De EU-finansierede projekter, der har til formål at forbedre

markedsovervågningen, har skabt resultater, men de har kun givet en midlertidig
løsning på et tilbagevendende behov.

XII Vores beretning fremsætter anbefalinger til Kommissionen, som sigter mod at

forbedre politikken for miljøvenligt design og energimærkning. Vores anbefalinger
omfatter forbedringer af lovgivningsprocessen med henblik på at sikre mere rettidige
og virkningsfulde produktspecifikke forordninger, forbedringer af den måde, hvorpå
politikkens virkninger måles og rapporteres, og tiltag til at fremme udvekslingen af
oplysninger mellem markedsovervågningsmyndighederne og til at forbedre
overholdelsen af politikken.
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Indledning
Hvorfor energieffektivitet er vigtig

01 I 2007 fastsatte EU's ledere, som stod over for den altafgørende opgave med at
forebygge og afbøde virkningerne af klimaforandringerne, tre mål, som skulle nås
inden 2020 1:
‐

en reduktion på 20 % af drivhusgasemissionerne (i forhold til 1990-niveauerne)

‐

en forøgelse på 20 % af energieffektiviteten (i forhold til prognoserne som fastlagt
i 2007)

‐

et mål om, at 20 % af EU's samlede energiforbrug skal dækkes af vedvarende
energikilder.

02 Øget energieffektivitet vil nedbringe drivhusgasemissionerne og bidrage til at

bekæmpe klimaforandringer, give betydelige økonomiske besparelser for
virksomheder og husholdninger, forbedre luftkvaliteten og hjælpe EU med at mindske
sin afhængighed af fossile brændstoffer.

03 Kommissionens seneste vurdering af medlemsstaternes fremskridt hen imod

målene for energieffektivitet 2 viser, at EU's 2020-mål sandsynligvis ikke vil blive nået.
Energiforbruget steg mellem 2014 og 2017. Kommissionens vurdering antyder, at
centrale faktorer var økonomisk vækst, lave oliepriser, vejrforhold og den langsomme
gennemførelse af energieffektiviseringstiltag i visse medlemsstater. I rapporten
konkluderer Kommissionen, at "der er behov for at øge indsatsen, ikke blot for at nå
2020-målene, men også for at skabe det rette grundlag for det næste årti, hvor der vil
være behov for et endnu højere ambitionsniveau".

1

Kommissionens websted om 2020-målene. Jf. også Revisionsrettens særberetning
nr. 18/2019 - Drivhusgasemissioner i EU: Rapporteringen er god, men der er behov for
mere viden om fremtidige reduktioner.

2

2018-vurdering af medlemsstaternes fremskridt hen imod de nationale 2020-mål for
energieffektivitet og hen imod gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet som
krævet i henhold til artikel 24, stk. 3, i direktivet om energieffektivitet 2012/27/EU,
COM(2019) 224 final, 2019
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04 I december 20183 fastsatte det ændrede direktiv om energieffektivitet målet for
energieffektivitet for 2030 til en stigning på 32,5 % i forhold til de prognoser, der blev
udarbejdet i 2007. For at nå dette ambitiøse mål er det vigtigt at vedtage målrettede
foranstaltninger, der vil sænke energiforbruget.

05 Øget energieffektivitet kan omfatte en bred vifte af sektorer og områder såsom
design og renovering af bygninger med henblik på energibesparelser, forbedring af
transportmidler, industriel produktion og design og brug af bedre produkter.
Kommissionen skønner 4, at politikken for miljøvenligt design og energimærkning vil
opfylde omkring halvdelen af 2020-målet for energieffektivitet.

06 Ifølge Eurostat-data fra 20175 udgør husholdningernes energiforbrug omkring en

fjerdedel (27,2 %) af det endelige energiforbrug i Europa. Det meste af den energi, der
forbruges af husholdningerne (82,5 %), stammer fra ikkevedvarende energikilder.
Energimærkningen dækker primært husholdningssektoren. Figur 1 nedenfor viser, at
varme og varmt vand tegner sig for størstedelen af husholdningernes energiforbrug
fulgt af belysning og apparater samt madlavning.

Figur 1 - Energiforbrug i EU-husholdninger
Energiforbrug i EU-husholdninger
Rumopvarmning

Belysning og
apparater

64,1 %
Brugsvandsopvarmning

14,4 %

14,8 %

Rumkøling

0,3 %

Madlavning

5,6 %
Andet

0,9 %
Kilde: Eurostat, 2017.

3

Direktiv EU/2018/2002.

4

Meddelelse fra Kommissionen, Arbejdsplan for miljøvenligt design for 2016-2019,
COM(2016) 773.

5

Eurostat-data, 2017.
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Rollen for miljøvenligt design og energimærkning

07 Miljøvenligt design er integrering af miljøaspekter i produktdesign. Formålet er

at forbedre et produkts miljøresultater i hele dets livscyklus. Lovgivningen om
miljøvenligt design fastsætter krav om energieffektivitet og andre krav i forbindelse
med produktdesign med bedre miljøresultater til følge. Produkter, der ikke opfylder
disse krav, må ikke sælges i EU, hvilket gør, at de dårligst præsterende produkter
fjernes fra markedet.

08 EU's energimærkning viser, hvor et apparat ligger på en skala fra A til G med

hensyn til energiforbrug. I forbindelse med mærkningen skønnes det årlige
energiforbrug for hvert produkt, og tilsvarende produkter rangordnes ifølge deres
energieffektivitetsklasse. Dette gør det muligt for forbrugere at træffe informerede
beslutninger.

09 Miljøvenligt design og energimærkning supplerer hinanden. De har samme
politiske mål om:
‐

at øge energieffektiviteten for produkter og miljøbeskyttelse

‐

at fremme den frie bevægelighed for energirelaterede produkter i EU

‐

at formidle oplysninger til forbrugerne, der giver dem mulighed for at vælge mere
effektive produkter.

10 I starten af 1990'erne udviklede Kommissionen krav til den energimæssige

ydeevne for anlæg til rumopvarmning og køleskabe og efterfølgende for
lysstofbelysning i 1999. Det første direktiv om miljøvenligt design, som blev vedtaget i
2005 6, dækkede alle energiforbrugende produkter. Det nuværende direktiv7 udvidede
anvendelsesområdet for energirelaterede produkter yderligere ved at inddrage
produkter med indirekte indvirkning på energiforbruget.

6

Direktiv 2005/32/EF.

7

Direktiv 2009/125/EF.
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11 Rådet for De Europæiske Fællesskaber vedtog i 1992 det første EU-direktiv om

energimærkning8, som omfattede de vigtigste husholdningsapparater. Den første EUmærkning blev indført for køleskabe i 1994 med angivelse af de enkelte modellers
energieffektivitetsklasse på en skala fra A til G. Siden er køleskabes energiforbrug
faldet med over 60 %9. I 2010 indførte Kommissionen "A+"-, "A++"- og "A+++"energiklasserne, som blev afskaffet under den mærkningsordning, der blev vedtaget
for nylig i 2019 (jf. punkt 41). Figur 2 viser udviklingen i EU's energimærkning af
køleskabe.

Figur 2 - Udvikling i EU's energimærkning af køleskabe

Kilde: Revisionsretten.

8

Direktiv 92/75/EØF.

9

Forberedende revisionsundersøgelse, 2016.

11

12 Verdensenergirådet har anerkendt EU's politik for miljøvenligt design og

energimærkning som vellykket 10. Forbrugerne kender energimærkningen, idet 85 % af
europæerne genkender og bruger energimærkningen, når de køber produkter 11.
Politikken nyder udbredt støtte fra producenter, forbrugere og miljøorganisationer 12.
Der gøres specifikt opmærksom på følgende:
‐

bedre produktdesign, som kan give anledning til højere salgspriser og dermed
større indtjening og en større markedsandel for innovative producenter,
efterhånden som ineffektive produkter fjernes fra EU-markedet. Kommissionen
vurderer, at dette vil skabe omkring en million arbejdspladser inden 2030 13

‐

lavere driftsudgifter for virksomheder, når de bruger mere effektive produkter

‐

lavere energiregninger for forbrugere, der køber produkter, som er mere
effektive, hvilket opvejer den højere anskaffelsesudgift.

13 Kravene til miljøvenligt design og energimærkning fokuserer på energieffektivitet,
men de kan også omfatte andre karakteristika. Lovgivningen fastsætter f.eks. grænser
for vaskemaskiners vandforbrug og holdbarhedskrav til belysningsprodukter og
støvsugere og giver oplysninger om demontering og genanvendelse af støvsugere,
cirkulationspumper og billedbehandlingsudstyr. Mange produktmærker omfatter
piktogrammer, der giver information om produkternes karakteristika, ydeevne og
miljøpåvirkning, såsom vandforbrug eller udsendt støj (jf. figur 3).

10

Energy Efficiency Policies around the World: Review and Evaluation, s. 48,
Verdensenergirådet, 2008.

11

Study on the impact of the energy label - and potential changes to it - on consumer
understanding and on purchase decisions, LE London Economics and IPSOS, oktober 2014.

12

Joint Industry letter on Ecodesign, maj 2018, åbent brev til kommissionsformand Juncker
fra 55 NGO'er, september 2018.

13

EIA overview report 2018, januar 2019.

12

Figur 3 - Piktogrammer på energimærkning, som giver oplysninger om
produktets karakteristika, ydeevne og miljøpåvirkning

Kilde: Revisionsretten.

14 Reglerne om miljøvenligt design og energimærkning omfatter 14 produktgrupper,

mens 11 andre kun er omfattet af krav til miljøvenligt design (jf. figur 4). Der er også
indført horisontale foranstaltninger, som dækker elektriske og elektroniske produkters
elforbrug i slukket tilstand og standbytilstand.

Figur 4 - Produkter, som er omfattet af bestemmelserne om miljøvenligt
design og energimærkning
14 produktgrupper, som er omfattet af
krav om miljøvenligt design og
energimærkning
•opvaskemaskiner
•vaskemaskiner
•tørretumblere
•køleskabe
•køleanlæg til erhvervsmæssig og kommerciel
brug
•lamper
•elektroniske skærme
•komfurer til husholdningsbrug
•anlæg til rumopvarmning
•vandvarmere
•anlæg til lokal rumopvarmning
•kedler til fast brændsel
•klimaanlæg
•ventilatorenheder til boliger

Kilde: Revisionsretten.

11 produktgrupper, der udelukkende er
omfattet af krav om miljøvenligt design
•simple modtagerbokse
•eksterne strømforsyninger
•elektriske motorer
•cirkulationspumper
•industrielle ventilatorer
•vandpumper
•effekttransformere
•svejseudstyr
•luftvarmeprodukter
•computere og servere
•produkter til onlinedatalagring
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15 Efter vedtagelsen af EU-handlingsplanen for den cirkulære økonomi i 201514

meddelte Kommissionen i 2016, at den havde til hensigt at bidrage yderligere til den
cirkulære økonomi ved at gøre produkter mere holdbare og lettere at reparere,
genbruge eller genanvende. I en cirkulær økonomi bevares produkters og materialers
værdi så længe som muligt, ressourceforbrug og affald minimeres, og ressourcerne
holdes inden for økonomien, når et produkt har nået enden på sin levetid, således at
de kan bruges igen med henblik på at skabe yderligere værdi.

Markedsovervågningens rolle

16 Lovgivningen om miljøvenligt design og energimærkning er til gavn for

forbrugerne og miljøet, hvis de produkter, der sælges i EU, opfylder betingelserne for
miljøvenligt design og energimærkning, og hvis forhandlerne forsyner produkterne
med nøjagtig energimærkning med det formål at informere forbrugerne.

17 Leverandører af produkter, der sælges i EU, skal indgive en

overensstemmelseserklæring og forsyne produktet med "CE"-mærkningen 15.
Mærkningen beviser ikke, at en tredjepart eller myndighederne har testet produktet
uafhængigt. Den viser, at producenten mener, at produktet er i overensstemmelse
med alle gældende regler og egnet til lovligt salg. Producenterne er ansvarlige for at
sikre, at den energimærkning, de leverer til forhandlere, er nøjagtig.

14

COM(2015) 614/2.

15

Forkortelsen står historisk for "Conformité Européenne".

14

Figur 5 - CE-mærkning af et fjernsyn

Kilde: Revisionsretten.

18 Markedsovervågningen i EU dækker 33 sektorer, herunder miljøvenligt design og
energimærkning. Medlemsstaterne er ansvarlige for markedsovervågningen på deres
område. De enkelte medlemsstater skal udpege en markedsovervågningsmyndighed
og give den tilstrækkelige beføjelser og ressourcer til at varetage sine opgaver. For at
sikre, at produkter solgt i deres land opfylder kravene, skal
markedsovervågningsmyndighederne foretage tilstrækkelige kontroller i passende
omfang.

19 Kommissionen støtter og fremmer samarbejdet mellem

markedsovervågningsmyndighederne ved at arrangere møder, yde vejledning og give
undervisning og drive to databaser. Der ydes støtte via EU-budgettet (15 millioner euro
i perioden 2009-2018) til projekter, der skal hjælpe med at forbedre
markedsovervågningsaktiviteterne i EU vedrørende sektoren miljøvenligt design og
energimærkning.

15

Revisionens omfang og
revisionsmetoden
20 I denne beretning vurderer vi, om EU's foranstaltninger inden for miljøvenligt

design og energimærkning bidrager effektivt til at nå EU's energieffektivitets- og
miljømål. Vi besluttede at undersøge dette politikområde, fordi det spiller en vigtig
rolle i at nå de mål for energieffektivitet, som EU har fastsat, og fordi der med
vedtagelsen af en ny lovgivningspakke i 2019 er en stigende interesse for området i
offentligheden og blandt interessenter. Vi undersøgte, om Kommissionen forvaltede
lovgivningsprocessen på en fornuftig måde og overvågede og rapporterede om de
opnåede resultater på passende vis. Vi undersøgte desuden, om Kommissionen har
overvåget og støttet markedsovervågningsaktiviteterne, med fokus på driften af de to
EU-databaser, og om EU-støttede projekter har medført holdbare forbedringer af
markedsovervågningen.

21 Med henblik på at vurdere, om Kommissionen har foreslået

gennemførelsesforanstaltninger i overensstemmelse med de politiske målsætninger,
udvalgte vi tre produktgrupper som casestudier:
‐

centralvarmeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og anlæg til
rumopvarmning

‐

køleapparater til husholdningsbrug (køleskabe og frysere)

‐

elektroniske skærme (fjernsyn og skærme).

Vi udvalgte disse produktgrupper på grundlag af deres primærenergiforbrug og de
anslåede besparelser som følge af de indførte foranstaltninger vedrørende miljøvenligt
design og energimærkning med henblik på at dække både varmeprodukter og typiske
husholdningsapparater.

16

22 Vi besøgte Generaldirektoratet for Energi (GD ENER), Generaldirektoratet for det
Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'er (GD GROW) og
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME). Med henblik på
vurdering af virkningen og bæredygtigheden af de EU-støttede projekter til forbedring
af markedsovervågningen foretog vi en skrivebordskontrol af ni projekter og
analyserede deres resultater. Vi besøgte endvidere
markedsovervågningsmyndighederne med ansvar for miljøvenligt design og
energimærkning i Frankrig, Luxembourg, Polen og Sverige, som deltog i visse af
projekterne. Vi valgte disse medlemsstater, fordi de repræsenterer en forskelligartet
blanding af markedsstørrelser samtidig med, at der blev taget højde for den
geografiske fordeling. Med henblik på høring af interessenter, der repræsenterer
forbrugerne, miljøet og industrien, gennemførte vi desuden interview med Den
Europæiske Forbrugerorganisation (BEUC), Forbrugerorganisationernes Europæiske
Standardiseringsorganisation (ANEC), Det Europæiske Miljøkontor (EEB) og Home
Appliance Europe (APPLiA).

23 Revisionens resultater vil kunne bidrage til udarbejdelsen af den næste treårige
arbejdsplan for miljøvenligt design i perioden efter 2020 og kan få indflydelse på,
hvordan Kommissionen forvalter lovgivningsprocessen, og hvordan den støtter
markedsovervågningsaktiviteter gennemført af medlemsstaterne.
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Bemærkninger
Forvaltning af lovgivningsprocessen
Kommissionen prioriterede de produktgrupper, der har det største
energibesparelsespotentiale

24 Direktivet om miljøvenligt design og forordningen om energimærkning indførte

generelle rammer for de politiske målsætninger og rollerne og ansvarsområderne for
Kommissionen, markedsovervågningsmyndigheder, producenter, forhandlere osv.
Inden for disse rammer har Kommissionen beføjelser til at vedtage
gennemførelsesforanstaltninger, der fastsætter krav til specifikke produktgrupper med
hensyn til miljøvenligt design og energimærkning. I henhold til direktivet om
miljøvenligt design skal Kommissionens udvælgelse af produktgrupper med henblik på
regulering foregå ud fra tre kriterier: salgets størrelse, aktuel miljøpåvirkning og
potentiale med hensyn til forbedring16.

25 Vi undersøgte, om Kommissionen prioriterede de produktgrupper, der havde

størst potentiale til energibesparelser, i sin arbejdsplan for 2016-2019. Kommissionen
foretog en forudgående undersøgelse af over 100 produktgrupper og analyserede 16
af dem. Kommissionen rangordnede derefter produkterne ud fra deres
energibesparelsespotentiale. Rangordningen omfattede også en kvalitativ vurdering af
andre miljøfaktorer, såsom vandforbrug, anvendelse af råstoffer af kritisk betydning,
holdbarhed og mulighed for genanvendelse.

26 I 2016 meddelte Kommissionen, at den ville undersøge muligheden for at

fastsætte særskilte krav til IKT-produkter (informations- og
kommunikationsteknologiprodukter) (såsom smartphones og hjemmenetværksudstyr).
Det skyldes den rivende udvikling inden for denne sektor og de vanskeligheder, der er
forbundet med vurderingen af de potentielle energibesparelser. Kommissionen har
planer om at indlede dette arbejde ved udgangen af 2019.

27 Vi konstaterede, at de eksisterende gennemførelsesforanstaltninger (som

omfattede over 30 produktgrupper) dækkede de fleste af de produkter, der har det
største energibesparelsespotentiale herunder de produkter, der tegner sig for
16

Artikel 15, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF.
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størstedelen af energiforbruget i husholdningerne og over halvdelen af
energiforbruget i industrisektoren og servicesektoren 17.

Betydelige forsinkelser i lovgivningsprocessen har begrænset politikkens
effektivitet

28 Når Kommissionen vedtager gennemførelsesforanstaltninger, er rettidighed i

lovgivningsprocessen en vigtig faktor for politikkens succes. Efterhånden som
teknologien forbedres, og produkter bliver mere effektive, kan kravene til miljøvenligt
design og energimærkning blive forældede, og politikken miste sin virkning.

29 I de seneste år har de teknologiske fremskridt inden for mange produktgrupper

betydet, at mindstekravene til energieffektivitet er blevet forældede, og at de fleste
eller alle produktmodeller har ligget inden for de tre øverste energiklasser. Det viser på
den ene side, at de produkter, der er tilgængelige på markedet, er blevet mere
energieffektive end før, og at politikken har haft positive virkninger. På den anden side
er det sværere for forbrugerne at skelne mellem de bedst og de dårligst præsterende
produkter, når alle de tilgængelige produkter ligger i de øverste energiklasser, og
producenterne tilskyndes ikke i lige så høj grad til innovation. Vi undersøgte
lovgivningsprocessen for de tre udvalgte produktgrupper: elektroniske skærme,
køleskabe og anlæg til rumopvarmning.

30 I 2015 besluttede Kommissionen, efter kritisk mediedækning af politikken som

følge af angreb på det, der blev opfattet som overregulering fra EU's side, og en meget
omtalt retssag om støvsugere 18, midlertidigt at afbryde lovgivningsprocessen for at
revidere politikken som helhed. Det forsinkede arbejdet med nye produktgrupper, der
blev betragtet som prioriterede (dvs. systemer til bygningsautomation og
bygningsstyring, elkedler, håndtørrere, elevatorer, solpaneler og vekselrettere,
kølecontainere og højtryksrensere), samt revisionen af de eksisterende
foranstaltninger med næsten to år. Det var dog, som forklaret nedenfor, ikke den
eneste årsag til forsinkelserne.

17

Ecodesign Impact Accounting - Overview report 2018, s. 8, VHK, januar 2019.

18

Dom af 8. november 2018, sag T-544/13, Dyson Ltd mod Kommissionen. En producent af
poseløse støvsugere til hjemmet indbragte et søgsmål med påstand om annullation af
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 665/2013 med den begrundelse, at den
vildleder forbrugerne med hensyn til støvsugeres energieffektivitet, fordi
prøvningsstandarderne som omhandlet i forordningen ikke var tilstrækkelige. Retten
annullerede forordningen.
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31 Udvikling af energieffektiviseringstiltag er en kompleks og langvarig proces (jf.

figur 6), som kræver grundige høringer af interessenter 19. Kommissionen skønner, at
en almindelig lovgivningsproces for en produktgruppe varer omkring tre og et
halvt år 20. Processen begynder ved indledningen af den forberedende undersøgelse og
varer, indtil gennemførelsesretsakten eller den delegerede retsakt offentliggøres i Den
Europæiske Unions Tidende.

Figur 6 - Teoretisk lovgivningsproces for vedtagelse af
gennemførelsesforanstaltninger inden for miljøvenligt design og
energimærkning
Arbejdsplan for
miljøvenligt
design

Forskriftsudvalget (behandling og
afstemning)
Kontrol ved Europa-Parlamentet &
Rådet

Antal måneder

Kommissionens
vedtagelse

Forberedende
undersøgelse
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2

3

1 1

2
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udkast til
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1
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1
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Høring af andre
tjenestegrene

Kommissionens vedtagelse
Ekspertgruppe - medlemsstaterne
(drøftelse)

Meddelelse til WTO

40-42 måneder
Kilde: Revisionsretten på grundlag af oplysninger fra Europa-Kommissionen.

32 Vi konstaterede, at processen for de tre analyserede produktgrupper var

betydeligt længere end tre og et halvt år. Figur 7 indeholder et eksempel på den reelle
lovgivningsproces i forbindelse med revisionen af kravene til elektroniske skærme.
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Jf. Revisionsrettens særberetning nr. 14/2019 - "Deltag i debatten!": Kommissionens
offentlige høringer inddrager borgerne, men de opsøgende aktiviteter er mangelfulde.

20

Nye energieffektivitetsmærker, Europa-Kommissionen, 2019.
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Figur 7 - Reel lovgivningsproces i forbindelse med vedtagelsen af
gennemførelsesforanstaltninger for miljøvenligt design og
energimærkning af elektroniske skærme
Indledning af
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Januar

Første
konsekvensanalyse

December

MÅNED

Første
konsultationsforum

Varighed i alt:
96 måneder
Tredje
konsultationsforum

Anden offentlige
høring (frem til maj)
Anden opdatering af
konsekvensanalysen
Anden meddelelse til
WTO
Tredje offentlige
høring (frem til
november)

Første offentlige
høring (frem til
januar)

Første
meddelelse til
WTO

Medlemsstaternes
afstemning

Andet
konsultationsforum

Høring af andre
tjenestegrene

Offentliggørelse
i Den
Europæiske
Unions Tidende

Vedtagelse af
den delegerede
retsakt om
energimærkning

Vedtagelse af
gennemførelsesretsakten om
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Kilde: Revisionsretten.

33 Vi konstaterede, at den reelle lovgivningsproces var dobbelt så lang som den

teoretiske proces for de analyserede produktgrupper og varede otte år for elektroniske
skærme, syv år for anlæg til rumopvarmning og seks år for køleskabe. Kommissionen
gentog visse centrale trin og gennemførte f.eks.:
‐

i forbindelse med elektroniske skærme: tre møder i konsultationsforummet og tre
offentlige høringer. Kommissionen underrettede to gange WTO om de foreslåede
foranstaltninger om miljøvenligt design og opdaterede konsekvensanalysen to
gange

‐

i forbindelse med køleskabe: to møder i konsultationsforummet og tre offentlige
høringer

‐

i forbindelse med anlæg til rumopvarmning: tre møder i konsultationsforummet
og to høringer af andre tjenestegrene.
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34 I modsætning til forberedende undersøgelser vedrører revisionsundersøgelser

eksisterende forordninger om produktgrupper, som skal opdateres. De anvender ikke
en standardiseret procedure eller metode såsom en fælles struktur og fælles kriterier,
hvilket betyder, at analysens dybde varierer mellem produktgrupperne. Den
oprindelige revisionsundersøgelse for elektroniske skærme og køleskabe omfattede
ikke de oplysninger, som Kommissionen havde brug for til at udarbejde et forslag til
retsakt. Kommissionen bestilte derfor yderligere undersøgelser for disse
produktgrupper, hvilket forlængede lovgivningsprocessen med fire år.

35 I 2016 besluttede Kommissionen at vedtage flere gennemførelsesforanstaltninger
som en enkelt pakke 21, hvilket betød, at den vedtog forordninger om flere
produktgrupper på én gang. Ifølge Kommissionen bidrager denne tilgang til
kommunikationen om flere produktgruppers generelle virkning og viser i højere grad,
at politikken skaber væsentlige resultater. Vi konstaterede imidlertid, at det gav
anledning til forsinkelser for de produktgrupper, der er klar tidligere, indtil det
tidspunkt, hvor hele pakken er klar til vedtagelse, hvilket skaber yderligere forsinkelser
i en allerede lang proces.

36 Flere interessenter og politiske eksperter har påpeget, at forsinkelser betyder

forpassede muligheder for at udnytte det store potentiale med hensyn til
energibesparelser og begrænsning af miljøpåvirkningen 22. Når Kommissionen vedtager
forordninger med store forsinkelser, er der desuden en risiko for, at kravene bliver
forældede. Her er nogle eksempler:

‐

anlæg til rumopvarmning: 2013-foranstaltningen om miljøvenligt design indeholdt
et mindstekrav til energieffektivitet på 86 % for den mest almindelige type anlæg
fra og med 2015. Det var allerede det gennemsnitligt indberettede
effektivitetsniveau for alle anlæg til rumopvarmning solgt i EU i 2013

‐

fjernsyn: De krav til miljøvenligt design, der blev vedtaget i 2009, var baseret på
forældede data og forbedrede kun i ringe omfang energieffektiviteten.
Evalueringen af direktivet om miljøvenligt design 23 viser, at de fleste produkter
allerede opfyldte 2012-kravene i 2010.

21

Kommissionens websted om miljøvenligt design.

22

Save the Ecodesign energy-labelling package. Joint letter to the European Commission, Joint
Industry Letter on Ecodesign, The Ecodesign Directive (2009/125/EC) European
Implementation Assessment, Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, november 2017.

23

COM(2015) 345 final.

22

37 For så vidt angår den seneste gennemgang af forordningerne om elektroniske

skærme og køleskabe konstaterede vi, at Kommissionen tog højde for dette spørgsmål
og opdaterede markedsdataene flere gange i løbet af lovgivningsprocessen. Ikke desto
mindre gik der for disse to produktgrupper henholdsvis tre og fem år mellem det
tidspunkt, hvor Kommissionen analyserede det seneste datasæt, og den dato, hvor de
nye krav trådte i kraft.

Kommissionen er i gang med at forbedre energimærkningen

38 Alle de produkter, der er omfattet af de relevante forordninger i EU, skal være
forsynet med energimærkning. Eftersom mærkningen har til formål at sætte
forbrugerne i stand til at træffe mere informerede beslutninger, er det vigtigt, at
mærkningen er forståelig.

39 Energimærkningen for anlæg til rumopvarmning demonstrerer f.eks. behovet for

klarhed. Kommissionen foretog ikke nogen undersøgelse af forbrugernes forståelse af
mærkningen inden vedtagelsen af energimærkningen i 2013. Figur 8 viser det
nuværende design for energimærkning af et system til rumopvarmning, som kan være
forvirrende for forbrugerne. Ifølge en undersøgelse fra 2016 om energimærkning 24
kunne under en tredjedel af respondenterne forstå alle de oplysninger, der fremgik af
mærkningen.

24

Elke Dünnhoff: "Comprehensibility of the Energy Label for space heaters and water heaters
and of the new Efficiency Label for old space heaters in Germany. Results of two focus
groups and a representative consumer survey", Mainz, 14. december 2016.
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Figur 8 - Eksempel på mærkning, der ofte misforstås af eller er uklar for
forbrugerne (varmesystem)

Kilde: Forordning (EU) nr. 811/2013.

40 I sin rapport om revision af det tidligere direktiv om energimærkning

(2010/30/EU)25, som er blevet erstattet af den nye forordning om energimærkning,
erkendte Kommissionen, at visse dele af flere produktgruppers mærkning var vanskelig
at forstå. For at rette op på denne svaghed besluttede Kommissionen at gennemføre
forbrugertest i forbindelse med udviklingen af produktspecifik energimærkning for at
sikre, at eventuelle piktogrammer og hele mærkningen var forståelig. For
produktgrupper såsom anlæg til rumopvarmning (jf. figur 8 ovenfor) vil eventuelle
ændringer først være synlige for forbrugerne, når en ny gennemførelsesforanstaltning
er vedtaget og trådt i kraft, hvilket kan tage flere år.

25

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om revision af EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af
energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og
standardiserede produktoplysninger, COM(2015) 345 final.
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41 I forbindelse med den nye pakke af foranstaltninger, der blev vedtaget i

marts 2019, gennemførte Kommissionen imidlertid undersøgelser af forbrugernes
forståelse af mærkningen for alle produktgrupper. Kommissionen forelagde
resultaterne for medlemsstaternes eksperter, som foreslog en række forenklinger af
mærkningen inden vedtagelsen heraf.

42 Kommissionen konkluderede, at klasse A+, A++ og A+++ var mindre effektive end
energieffektivitetsklasse A til G, og besluttede at udfase dem. Disse energiklasser vil
blive udfaset i de kommende år, efterhånden som der vedtages ny mærkning for
produktgrupperne. Dette er allerede tilfældet for så vidt angår
energimærkningsforanstaltningerne, som vil finde anvendelse fra 2021.

Kommissionen skærpede sit fokus på ressourceeffektivitet, men har ikke
leveret en værktøjskasse for den cirkulære økonomi

43 I 2016 meddelte Kommissionen i sin arbejdsplan, at den ville udvikle en

værktøjskasse for miljøvenligt design i den cirkulære økonomi som rettesnor for
inddragelsen af ressource- og materialeeffektivitet i gennemførelsesforanstaltninger.
Det kræver, at der udvikles en standardmetode til vurdering af konsekvenserne for
ressourceeffektivitet for flere produktgrupper og en systematisk dybdegående analyse
af den cirkulære økonomis potentiale i forbindelse med forberedende undersøgelser.

44 Kommissionen har taget de første skridt hen imod udviklingen af en

værktøjskasse. Den er begyndt at udvikle horisontale standarder for
materialeeffektivitet og revidere metoden for miljøvenligt design og energirelaterede
produkter. Vi konstaterede, at der var variationer mellem produktgrupperne for så vidt
angår indholdet, dybden og omfanget af de eksisterende forberedende undersøgelser
og revisionsundersøgelser, der behandler begreber fra den cirkulære økonomi. Det
skyldes, at der ved disse undersøgelser ikke blev anvendt en standardmetode, og at
Kommissionen måtte bestille yderligere undersøgelser for at indhente de nødvendige
oplysninger om aspekter af den cirkulære økonomi. Dette bidrog til de forsinkelser,
som er beskrevet i punkt 33.
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45 I sine seneste forslag har Kommissionen i højere grad sat fokus på

ressourceeffektivitet. Vi konstaterede, at de undersøgelser, der blev gennemført for at
revidere lovgivningen om elektroniske skærme og køleskabe, behandlede flere
miljøaspekter ud over energi, såsom affaldshåndtering, tilstedeværelsen af kritiske og
sjældne råstoffer, muligheden for genanvendelse og reparation og holdbarhed.
Baseret på undersøgelsesresultater og en høring har Kommissionen ladet en række
krav vedrørende disse aspekter indgå i sine forslag til retsakter (jf. eksempel i
tekstboks 1).

Tekstboks 1
Skabe balance mellem energieffektivitet og begrænsning af madspild
Madspild er et globalt problem, som har været i fokus i de seneste år på grund af
de økonomiske og miljømæssige konsekvenser heraf. Omkring 11 % af de
fødevarer og drikkevarer, der opbevares i køleskabe, går til spilde som følge af
fordærvelse og dårlig planlægning.

Fødevarer

83 %

opbevaret eller
afkølet i køleskab fryser

6%
11 %

SPIST

Uundgåeligt affald
hos slutbruger

Undgåeligt affald

fordærvelse & dårlig planlægning

Kilde: Revisionsretten på grundlag af en VHK-undersøgelse om optimal opbevaring af fødevarer
(2017).

Ifølge en undersøgelse om køleapparater til husholdningsbrug kan bedre design
bidrage til at forhindre madspild 26, eftersom forskellige typer fødevarer bedst
opbevares ved forskellige temperaturer, og køleskabe med flere rum (såsom et
rum med kældertemperatur og et rum til afkøling) således kan bidrage til, at
fødevarer kan opbevares i længere tid. Undersøgelsen viste, at disse typer
køleskabe forbruger mindst 20 % mere elektricitet end det gennemsnitlige
køleskab i dag, men at selv en nedbringelse af madspild med to procentpoint ville
kompensere for det højere energiforbrug.

26

Preparatory/review study for household refrigeration, VHK, 2016; additional research, VHK,
2017.

26

På grundlag af disse resultater foreslog Kommissionen en "korrigeret"
energieffektivitetsmærkning af disse køleskabe i en bedre klasse for at fremme
salget heraf. Europæiske forbrugerorganisationer 27 kritiserede denne beslutning
og hævdede, at den i for høj grad var baseret på formodningen om, at forbrugerne
ville sortere og opbevare deres mad på den rigtige måde. De kritiserede også det
forhold, at eftersom korrektionsfaktoren ikke er synlig for forbrugerne, ville de
ikke have nøjagtige oplysninger om de ekstra driftsoplysninger inden købet.

Beregninger af virkningerne af miljøvenligt design overvurderer
politikkens virkning, selv om der er sket forbedringer på det seneste

46 Selv om der ikke stilles krav herom i lovgivningen, giver Kommissionen løbende

oplysninger til offentligheden om resultaterne af sin politik for miljøvenligt design og
energimærkning. Siden 2013 har Kommissionen årligt offentliggjort en rapport om
virkningerne af miljøvenligt design (Ecodesign Impact Accounting - EIA) med et skøn
over de samlede resultater af politikken for miljøvenligt design og energimærkning i
henholdsvis 2020 og 2030. EIA-rapporten indeholder fremskrivninger baseret på en
sammenligning af to scenarier: et "business as usual"-scenarie og et ØKO-scenarie.
"Business as usual"-scenariet repræsenterer markedsudviklingen uden nogen
foranstaltninger inden for miljøvenligt design og energimærkning. ØKO-scenariet er
scenariet under hensyntagen til politikkens virkninger siden begyndelsen for de
enkelte produktgrupper.

47 Figur 9 viser, hvordan EIA-rapporten præsenterer resultaterne for én

produktgruppe.

27

ECOS, EEB, Coolproducts, rreuse, topten, ifixit Europe, Position on the Commission’s
proposals to revise the Ecodesign & Energy Labelling measures on domestic refrigeration,
2018.
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Figur 9 - Beregninger af virkningerne for en produktgruppe (anlæg til
rumopvarmning)
Produktgruppe
Henvisninger til forordning(er)

VIRKNING

FAKTA & TAL

Produkt: [CHC] Centralvarmeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, anlæg til rumopvarmning
Foranstaltning(er): Forordning (EU) nr. 813/2013 og forordning (EU) nr. 811/2013
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Kilde: EIA overview report 2018, VHK for Kommissionen.

48 Ifølge EIA-rapporten fra 2018 vil virkningerne af produktforbedringerne og

energimærkningen siden 1990'erne medføre betydelige fordele i 2020. Det skønnes, at
politikken vil sikre:
‐

energibesparelser på 150 Mtoe (9 % af EU's samlede energi)

‐

en nedbringelse af drivhusgasemissionerne med 306 Mt CO2-ækvivalent (7 % af
EU's samlede emissioner)

‐

nettobesparelser for forbrugerne på 63 milliarder euro

‐

ekstraindtægter for industrien, forhandlerne og installatørerne på 66 milliarder
euro.

Ifølge EIA-rapporten forventes resultaterne at stige med over 60 % inden 2030.
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49 Ifølge EIA-rapporten bør ovennævnte estimater følge tre hovedregler: De skal

være realistiske, egnet til formålet og baseret på eksisterende foranstaltninger. Vi
konstaterede, at visse af de anvendte antagelser sandsynligvis ville give anledning til
en overvurdering af virkningen af politikken for miljøvenligt design og energimærkning.
Der gøres specifikt opmærksom på følgende:
‐

EIA-rapporten foretager et skøn over politikkens fremtidige virkninger frem for at
evaluere de allerede opnåede resultater. Den tager således også hensyn til
lovgivning, som forventes at træde i kraft i en nær fremtid. Effekten af disse
reguleringer beregnes på grundlag af den foreslåede ikrafttrædelsesdato. Hvis de
krav, der reelt bliver vedtaget, bliver mindre strenge, eller der forekommer
forsinkelser, er EIA-tallene således overvurderede.

‐

Det antages i EIA-rapporten, at forordningen overholdes fuldt ud, og at der ikke er
nogen mangler i markedsovervågningen. Kommissionen og andre interessenter 28
skønner dog, at manglende overholdelse medfører, at op til 10 % af
energibesparelserne går tabt. Vores revision viste også mangler i
markedsovervågningen (jf. punkt 55-73).

‐

EIA-rapporten anvender tekniske oplysninger om produkterne baseret på
relevante harmoniserede standard snarere end på reelle forbrugsoplysninger.
Disse standarder afspejler ikke altid det reelle energiforbrug under reelle
brugsforhold, som forklaret i tekstboks 2.

28

Kommissionen, CLASP, ECOS, EEB og Topten (2017), Closing the "reality gap" - ensuring a
fair energy label for consumers, s. 9; Impact Assessment of the compliance & enforcement
regime of the Energy-Using Products (EuP) & Energy Labelling Dir., Defra, 2009.
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Tekstboks 2
Mangler i de EU-harmoniserede standarder
En uafhængig rapport 29 undersøgte manglerne i de europæiske harmoniserede
standarder, der anvendes til prøvning af tre produktgrupper: vaskemaskiner,
fjernsyn og køleskabe. Rapporten konkluderede, at prøvningsbetingelserne i
henhold til standarderne afveg fra de reelle brugsforhold, og at det reelle forbrug
derfor blev undervurderet. Her er nogle eksempler:
o

opvaskemaskiner afprøves ved det mest effektive Eco-program, men dette
program bruges sjældent (18 % af tiden)

o

fjernsyn afprøves med et videoklip fra 2007, der ikke afspejler en typisk TVsituation i hjemmet

o

køle-fryseskabe afprøves uden at åbne dørene og uden madvarer.

Ud fra en mindre stikprøve af produkter anslog undersøgelsen, at
opvaskemaskiner kunne bruge 6-73 % mere energi med andre programmer,
fjernsyn afprøvet med et andet videoklip brugte fra 6 % mindre til 47 % mere
energi, og køleskabe brugte op til 47 % mere energi, når døren blev åbnet hver
12. time.
Rapporten viste også, at producenterne kunne udnytte smuthuller i standarderne
eller bruge teknikker til at omgå reglerne 30 (såsom en "snydeanordning", som
sporer, at der foretages en prøvning) for at opnå bedre mærkning eller i strid med
sandheden påstå, at produktet er i overensstemmelse med kravene til miljøvenligt
design.

50 For at bestemme apparaters energieffektivitet forlader politikken for miljøvenligt

design og energimærkning sig på standarder udarbejdet af
standardiseringsorganisationer, som indeholder vedtagne definitioner af tekniske
begreber og målemetoder. Når en europæisk standardiseringsorganisation har udstedt
en standard, og Kommissionen har offentliggjort dens titel og en henvisning hertil i
Den Europæiske Unions Tidende, bliver standarden en "europæisk harmoniseret
standard" og således en del af EU-lovgivningen.

29

STEP project - Closing the "reality gap" - ensuring a fair energy label for consumers, CLASP,
ECOS, EEB, Topten, juni 2017.

30

Jf. Definition of Circumvention, ANTICSS, 2018.
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51 Hvis der ikke foreligger en harmoniseret standard, kan ældre standarder,

internationale standarder eller andre relevante metoder bruges til at måle
energiforbruget, men det kan give andre resultater, og lovgivningen bliver vanskelig at
anvende og håndhæve. Det er årsagen til, at harmoniserede standarder, som er
troværdige, nøjagtige og reproducerbare og repræsenterer reelle brugsforhold, er
vigtige.

52 Endelig er beregninger af virkningerne af miljøvenligt design en prospektiv

undersøgelse, der har til formål at evaluere en politiks fremtidige virkninger, snarere
end de reelle resultater, der er opnået på en given dato. Det gør beregningsprocessen
følsom over for visse variationer i parametrene, såsom fremtidige inflationsrater eller
energipriser. I 2019 reviderede Kommissionen sine antagelser for de fremtidige
energipriser, der blev brugt til beregninger af virkningerne. Det gav anledning til et
kraftigt fald i de estimerede nettobesparelser for EU-forbrugerne i 2020: De
forventede årlige besparelser for de enkelte husholdninger faldt fra 473 euro til
286 euro.

53 I en uafhængig undersøgelse31 blev det påpeget, at EIA-tallene er baseret på

scenarier, og der blev gjort et forsøg på at sammenholde energibesparelser i henhold
til beregningen af virkningerne og de energibesparelser, der blev konstateret i Tyskland
for visse produktgrupper. Ifølge undersøgelsen var de besparelser, der blev observeret
i den virkelige verden, betydelige, men betydeligt lavere end fremskrivningerne i
beregningen af virkningerne: 2-15 gange eller 1,7-11,6 gange, afhængigt af
beregningsgrundlaget og produktgruppen. Undersøgelsens omfang og metode gør det
måske ikke muligt at foretage en direkte sammenligning med de tal, EIA rapporterede,
men undersøgelsen viser en risiko for, at besparelserne er overvurderede.

54 Eftersom EIA-rapporten er den eneste kilde til oplysninger om det bidrag, som

politikken for miljøvenligt design og energimærkning yder til 2020-målet for
energieffektivitet, risikerer en overvurdering af resultaterne at give de politiske
beslutningstagere unøjagtige input. I den seneste rapport om fremskridtene frem til
2018 hen imod 2020-målene for energieffektivitet rapporterede Kommissionen ikke
længere om politikkens virkning. Det er uklart, om Kommissionen vil gøre det i de
kommende rapporter.

31

Öko-Institut e.V. and ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (2017).
Living up to expectations? Monitoring the effects of Ecodesign and energy labelling in
Germany, ECEEE, 2017.

31

Markedsovervågning
Producenters og forhandleres manglende overholdelse af lovgivningen
om energimærkning og miljøvenligt design begrænser fordelene ved
politikken

55 Markedsovervågning henhører under medlemsstaterne enekompetence. De skal

overholde EU's forordning om markedsovervågning 32.
Markedsovervågningsmyndighederne er ansvarlige for at sikre, at produkter solgt i
deres land er i overensstemmelse med forordningen. Selv om visse NGO'er, der
beskæftiger sig med forbrugerbeskyttelse, har gennemført inspektioner i butikker og
nogle produktprøvninger, har de ikke beføjelser til at håndhæve forordningen, hvilket
henhører under markedsovervågningsmyndighederne.

56 Når butikkerne ikke viser energimærkningen korrekt, finder forbrugerne det

vanskeligere at træffe deres beslutning på et informeret grundlag. Ukorrekt mærkning
kan vildlede forbrugerne og få dem til at købe produkter med et større energiforbrug
eller en lavere ydeevne end påstået. Repræsentanter for industrien har opfordret til
bedre håndhævelse af forordningen 33 med henblik på at drage fordel af politikken.

57 Siden 2009 har EU-finansierede markedsovervågningsprojekter finansieret

inspektioner i butikker og laboratorietest for at kontrollere, om produkterne
overholder kravene til miljøvenligt design og energimærkning, og om de er forsynet
med den korrekte energiklasse. Projekterne viste, at manglende overholdelse af
lovgivningen er et stort problem. Arten og omfanget af manglende overholdelse
varierer afhængigt af den kontrollerede produkttype og den anvendte
inspektionsmetode (projektresultaterne fremgår af figur 10). Disse projekter var ofte
målrettet mod produktmodeller, der med større sandsynlighed ikke overholdt
lovgivningen, og derfor kan de andele af manglende overholdelse som vises nedenfor,
ikke ekstrapoleres til alle produktgrupper eller til EU-markedet som helhed.

32

Forordning (EF) 765/2008.

33

Joint-industry letter on Ecodesign, 2018.
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Figur 10 - EU-finansierede projekters resultater
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Kilde: Revisionsretten på grundlag af de relevante endelige rapporter fra EU-finansierede projekter.

58 Med udgangspunkt i resultaterne af EU-projekterne og yderligere oplysninger fra

medlemsstaterne anslog Kommissionen 34 i 2019, at omkring 10-25 % af produkterne
på markedet ikke var i overensstemmelse med kravene, og at ca. 10 % af de potentielle
besparelser går tabt på grund af manglende overensstemmelse. Kommissionen kunne
ikke fremlægge en opdelt oversigt over disse tal. Tabet svarer til Sveriges og Ungarns
samlede årlige elforbrug. Tabet af energibesparelser som følge af manglende
overholdelse anslås til 174,8 TWh/år frem imod 2020, hvilket omtrent svarer til
Sveriges og Ungarns samlede årlige elforbrug, som ligger på 170 TWh/år, baseret på
Eurostat-data fra 2017. En anden undersøgelse udført af Det Forenede Kongeriges
ministerium for miljø, fødevarer og landdistriktsspørgsmål (Defra) i 2011 anslog tabet
af energibesparelser som følge af 35 producenternes og forhandlernes manglende
overholdelse til 6,2 %, men gjorde opmærksom på, at der var tale om et meget
forsigtigt skøn.

34

Nye energieffektivitetsmærker, Kommissionen, 2019.

35

Impact Assessment of the compliance & enforcement regime of the Energy-Using Products
(EuP) & Energy Labelling Dir., Defra, 2009.
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59 Effektiv håndhævelse af forordningen vil kunne bidrage til at begrænse sådanne

tab. En undersøgelse gennemført af en gruppe af markedsovervågningsmyndigheder 36
skønnede, baseret på data indsamlet i perioden 2011-2013, at én euro investeret i
markedsovervågning medførte 13 euro sparet som følge af større energieffektivitet.
Undersøgelsen konkluderede, at afkastet af investeringen var tilstrækkeligt højt til at
bekræfte, at markedsovervågning kunne være omkostningseffektiv. Hvis
markedsovervågningen f.eks. blev gennemført optimalt af alle nordiske lande (Island,
Finland, Norge, Sverige og Danmark), med ekstra omkostninger på 2,1 millioner euro,
ville det give anledning til en årlig energibesparelse på 168 GWh, hvilket ville sikre
forbrugerne besparelser for et beløb på 28 millioner euro om året for de 13
undersøgte produktgrupper. Ifølge en anden undersøgelse 37 ville nettofordelen ved et
stærkere markedsovervågningssystem beløbe sig til omkring 164 millioner pund på et
årti i Det Forenede Kongerige alene. Andre undersøgelser har vist, at
markedsovervågningen og prøvningen kan foregå på en systematisk, effektiv og
omkostningseffektiv måde 38.

EU har givet markedsovervågningsmyndighederne redskaber, som har
haft begrænset virkning for miljødesign og energimærkning

60 For at forbedre overholdelsen af lovgivningen om miljøvenligt design og

energimærkning bør markedsovervågningsmyndighederne udføre effektiv
markedsovervågning. Forordningen om markedsovervågning fastsætter ikke krav til
niveauet af markedsovervågningsaktiviteter, blot at
markedsovervågningsmyndighederne skal foretage "passende" kontrol i et "passende"
omfang. Medlemsstaterne skal fastsætte, gennemføre og løbende ajourføre deres
markedsovervågningsprogrammer og underrette Kommissionen om disse
programmer.

36

The Nordic Ecodesign Effect Project, Estimating benefits of Nordic market surveillance of
Ecodesign and energy labelling, Troels Fjordbak Larsen, 2015.

37

Impact Assessment of the compliance & enforcement regime of the Energy-Using Products
(EuP) & Energy Labelling Dir., Defra, 2009.

38

Jf. f.eks.: ATLETE I, Appliance Testing for Energy Label Evaluation Publishable result-oriented
report, 2011; ATLETE II, Appliance Testing for Washing Machines Energy Label & Ecodesign
Evaluation, publishable result-oriented report, 2014.
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61 Ifølge rapporter indgivet til Kommissionen ligger antallet af kontrollerede

produkter fra under 20 til over 100 000 om året pr. medlemsstat. Disse tal er
vanskelige at fortolke, eftersom "inspektion" er et bredt begreb. Afhængigt af
medlemsstaten kan en inspektion være enten en enkelt eller en kombination af
følgende kontroller:
‐

en visuel inspektion i en butik eller online (f.eks. for at se, om mærkningen vises,
eller om produktet er forsynet med CE-mærkning)

‐

kontrol af et produkts dokumentation (f.eks. for at se, om produktdatabladet
indeholder de relevante henvisninger til forordningen og de nødvendige tekniske
oplysninger)

‐

en laboratorietest af et produkt for at kontrollere dets overensstemmelse med
kravene til miljøvenligt design, såsom energiforbrug og nøjagtige oplysninger på
mærkningen.

62 De forskellige typer inspektioner tjener forskellige formål. Kontrol af

tilstedeværelsen af mærkning i butikkerne bidrager til at sikre, at forbrugerne
informeres korrekt om egenskaberne for det produkt, de ønsker at købe. Politikken for
energimærkning kan ikke være effektiv, hvis ikke mærkningen vises. Dokumentkontrol
kan påvise manglende overensstemmelse med oplysningskrav og identificere
produkter, der kan kræve laboratorietest. Vi konstaterede, at der var store forskelle
mellem de medlemsstater og myndigheder, Revisionsretten besøgte, for så vidt angår
type og omfang af inspektioner og dokumentkontrol, som det fremgår af tekstboks 3.

Tekstboks 3
Inspektioner i butikker og dokumentkontrol i fire medlemsstater
I Frankrig kontrollerer den myndighed, der er ansvarlig for energimærkningen,
hundredvis af butikker i hele landet og online for at kontrollere, om mærkningen
er vist korrekt. Myndigheden med ansvar for miljøvenligt design foretog derimod
ingen inspektioner. I Sverige har markedsovervågningsmyndigheden i de seneste
år målrettet sine kontroller mod tilstedeværelsen af energimærkning på
produkter, der sælges online. De polske markedsovervågningsmyndigheder
foretager derimod ingen onlinekontroller, men kontrollerer omkring
200 produktmodeller hvert år. I Luxembourg har
markedsovervågningsmyndigheden gennemført én inspektionskampagne i flere
butikker i hele landet og deres onlinebutikker, men udelukkende med hensyn til
vaskemaskiner.
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63 Ifølge Kommissionen er laboratorietest den eneste metode til at kontrollere, om

et produkt opfylder kravene til energieffektivitet og ydeevne, og om
energimærkningen er korrekt 39. Prøvning kan være omkostningsfuldt, afhængigt af det
udvalgte produkt og det anvendte laboratorium og kan spænde fra hundredvis til
tusindvis af euro pr. produkt. I mange tilfælde køber
markedsovervågningsmyndighederne produktet og betaler for laboratorietesten. Med
henblik på bekræftelse af en mistanke om manglende overholdelse skal tre enheder af
et produkt prøves. Det kan blive omkostningsfuldt i forbindelse med dyre produkter
som fjernsyn, kedler eller køleskabe. Vi konstaterede, at antallet af udførte
laboratorietest også varierede mellem de besøgte markedsovervågningsmyndigheder,
som det fremgår af tekstboks 4.

Tekstboks 4
Laboratorietest i fire medlemsstater
Den svenske markedsovervågningsmyndighed driver sit eget interne laboratorium
og tester omkring 70 forskellige produkter om året. I Polen tester den ansvarlige
markedsovervågningsmyndighed omkring 100 fjernsyn, simple modtagerbokse,
computere, eksterne strømforsyninger og husholdnings- og kontorapparater
(udelukkende med hensyn til forbrug i standbytilstand) om året i sit laboratorium,
men tester ingen andre produkttyper rutinemæssigt. I Frankrig kontrollerer den
markedsovervågningsmyndighed, der er ansvarlig for energimærkning,
energiklasserne for under ti produkter om året i et laboratorium. Myndigheden
med ansvar for miljøvenligt design gennemfører ikke nogen form for
laboratorietest. I Luxembourg begyndte myndigheden at afprøve produkter i 2018
og havde frem til juni 2019 afprøvet 13 køleskabe.

64 Figur 11 giver et overblik over laboratorietest udført af

markedsovervågningsmyndighederne og indberettet til Kommissionen for 2016.

39

COM(2015) 345 final.
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Figur 11 - Antal laboratorietest udført af
markedsovervågningsmyndigheder (baseret på de seneste data
indberettet til Kommissionen, 2016)
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Kilde: Revisionsretten på grundlag af medlemsstaternes markedsovervågningsrapporter

65 Kommissionen støtter markedsovervågningsmyndighederne, hvilket mere
specifikt betyder, at den:
‐

fremmer organiseringen af "administrative samarbejdsgrupper", som er et
netværk af markedsovervågningsmyndigheder, der mødes to gange om året for at
udveksle erfaringer og viden

‐

offentliggør retningslinjer og bedste praksis for markedsovervågning generelt og
for hver enkelt produktspecifik forordning

‐

i samarbejde med markedsovervågningsmyndigheder offentliggør konsoliderede
ofte stillede spørgsmål med svar på almindelige problemstillinger, som
markedsovervågningsmyndighederne oplever i forbindelse med specifikke
produkter

‐

driver to databaser med henblik på formidling af relevante oplysninger, jf.
figur 12

‐

yder støtte til projekter, der arbejder for at styrke markedsovervågningen.
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66 De to databaser, som Kommissionen driver, har til formål at lette samarbejdet40

mellem markedsovervågningsmyndighederne og støtte deres arbejde som beskrevet i
figur 12.

Figur 12 - Den rolle, der spilles af informations- og
kommunikationssystemet for markedsovervågning (ICSMS) og den
europæiske produktdatabase for energimærkning (European Product
Database for Energy Labelling - EPREL)

ICSMS
• Databasen er operationel og gør det
muligt for:
• markedsovervågningsmyndighederne
at uploade resultaterne af deres
inspektioner og laboratorietest
• markedsovervågningsmyndighederne
at bruge de inspektioner og
laboratorietest, som andre har
gennemført, til at træffe korrigerende
foranstaltninger mod produkter, der
ikke er i overensstemmelse med den
gældende lovgivning
• markedsovervågningsmyndighederne
at undgå dobbeltarbejde ved ikke at
prøve produkter, som en
markedsovervågningsmyndighed
allerede har prøvet og fundet i
overensstemmelse med den gældende
lovgivning

EPREL
• Databasen er under udvikling og sigter
mod at give:
•markedsovervågningsmyndighederne
tekniske oplysninger om produkter
uploadet af producenter
•offentligheden oplysninger om
produkter og energimærkningen heraf
•Kommissionen ajourførte oplysninger
om energieffektivitet om produkter
med henblik på revision af
energimærkning

Kilde: Revisionsretten.

40

Artikel 24 i forordning (EU) 765/2008 om principperne for samarbejde mellem
medlemsstaterne og Kommissionen.
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67 Kommissionen og medlemsstaterne har erkendt, at der er betydelige mangler og
uoverensstemmelser i de data, som rapporteres i ICSMS. Vi identificerede følgende
mangler:
‐

Otte medlemsstater registrerer ikke oplysninger om deres aktiviteter inden for
miljøvenligt design og energimærkning. Markedsovervågningsmyndighederne vil
systematisk skulle indsende rapporter om deres aktiviteter via ICSMS fra og med
2021.

‐

Det er vanskeligt at søge efter resultaterne for en specifik produktmodel.
Producenterne bruger ofte forskellige produktidentifikationsnumre på forskellige
markeder, og databasen angiver ikke det eller de tilsvarende
identifikationsnumre. Det er derfor ikke altid muligt at bruge testresultater om en
tilsvarende model, fordi de ikke kan identificeres.

‐

Markedsovervågningsmyndighederne har forskellige praksisser for indberetning
af deres inspektionsresultater. Nogle registrerer f.eks. kun modeller, der ikke er i
overensstemmelse med den gældende lovgivning, mens andre deler alle deres
resultater. Visse myndigheder kategoriserer deres inspektioner i en generisk
kategori som "miljøvenligt design" eller "energimærkning" frem for i en kategori,
der svarer til den specifikke produktregulering. Det gør det sværere at finde
resultaterne.

‐

Der er ingen på forhånd fastsatte felter til at skelne mellem manglende
overensstemmelse i dokumentationen og f.eks. ukorrekt energiforbrug eller
ukorrekt energiklasse. Oplysningerne om produkter, der ikke opfylder kravene,
gør det derfor ikke muligt for markedsovervågningsmyndigheden at identificere,
hvilken type manglende overensstemmelse der er tale om.

‐

De laboratorietestrapporter, der uploades af
markedsovervågningsmyndighederne, er ikke standardiserede og uploades på
det oprindelige sprog uden oversættelsesfunktion.
Markedsovervågningsmyndighederne uploader ikke altid testrapporter, selv om
de har angivet, at der er foretaget en afprøvning.

68 Siden 2016 har Kommissionen arbejdet sammen med medlemsstaterne om at

ajourføre den måde, hvorpå data indberettes i ICSMS inden for miljøvenligt design og
energimærkning. Dette havde ikke på tidspunktet for udarbejdelsen af denne
beretning (efteråret 2019) givet anledning til ændringer i systemets design.
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69 De enkelte markedsovervågningsmyndigheder kan beslutte, i hvilket omfang de

vil bruge de oplysninger, der er tilgængelige i ICSMS, til støtte for deres aktiviteter.
Markedsovervågningsmyndigheden med ansvar for overvågning af lovgivningen om
miljøvenligt design i Frankrig, som vi besøgte, konsulterede aldrig de oplysninger, som
andre markedsovervågningsmyndigheder registrerede i ICSMS. De andre
markedsovervågningsmyndigheder, vi besøgte, fortalte os, at de sjældent brugte
databasen til at undersøge eller træffe korrigerende foranstaltninger i tilfælde af
manglende overensstemmelse konstateret af andre medlemsstater, som påvirkede
deres eget marked. De brugte desuden ikke oplysningerne til at undgå dobbeltkontrol
af givne produkter. I visse tilfælde kan den nationale lovgivning forhindre
markedsovervågningsmyndighederne i at bruge andres oplysninger til at træffe
korrigerende foranstaltninger på deres marked - det var tilfældet for Polen og Frankrig
(medmindre det skete som led i en EU-kampagne).

70 I henhold til forordningen om energimærkning skal leverandører, fra og med den

1. januar 2019, registrere oplysninger i EPREL-produktdatabasen, når de markedsfører
en ny model. Kommissionen skulle have gjort databasen tilgængelig for
markedsovervågningsmyndighederne og offentligheden 41, men havde ikke gjort det på
revisionstidspunktet.

EU-finansierede markedsovervågningsprojekter er nyttige, men giver en
midlertidig løsning på et tilbagevendende behov

71 Kommissionen konkluderede i 2015, at niveauet af

markedsovervågningsaktiviteter er lavt i de fleste medlemsstater 42, og at der er behov
for øget samarbejde. Inden for det seneste årti har Kommissionen ydet støtte til ti
projekter inden for markedsovervågning af miljøvenligt design og energimærkning via
tilskud under programmerne Intelligent Energi i Europa og Horisont 2020 med et
samlet budget på 19,5 millioner euro og et EU-bidrag på 15 millioner euro. Visse af
disse projekter 43 blev forvaltet af markedsovervågningsmyndighederne.

41

Artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 om opstilling af
rammer for energimærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU.

42

COM(2015)345 final.

43

European Eco-design Compliance Project (ECOPLIANT), Energy Efficiency Compliant
Products (EEPLIANT I og II), Anti-circumvention of Standards for Better Market Surveillance
(ANTICSS).
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72 Vores analyse bekræfter disse projekters positive resultater. De gjorde det muligt

at finansiere specifikke prøvningskampagner for produktgrupper, der er dyre at
afprøve, og som markedsovervågningsmyndighederne generelt ikke ville have afprøvet
selv. Projekterne adresserede behovet for et større antal inspektioner og
laboratorietest og fremmede EU-samarbejdet. Derudover skabte de retningslinjer for
bedste praksis og uddannelsesmoduler, der hjalp markedsovervågningsmyndighederne
med at udvikle deres viden og ekspertise, herunder inden for nye områder, såsom
forebyggelse af omgåelse af reglerne.

73 Det fremgår ikke klart af de tilgængelige oplysninger vedrørende

markedsovervågningsaktiviteter i EU, om markedsovervågningsaktiviteterne uden for
EU-projekterne er blevet forbedret som følge af projekterne. De tilgængelige
markedsovervågningsprogrammer er ret korte, men ingen af
markedsovervågningsmyndighederne har rapporteret om ændringer eller forbedringer
af deres arbejde som følge af deres deltagelse i EU-projekter, eller om en stigning i
antallet af laboratorietest gennemført uden for EU-projekter. Eftersom der løbende er
ydet EU-støtte til disse aktiviteter siden 2012 - som det fremgår af det fakta, at når ét
projekt afsluttes, indledes et andet - er der en risiko for, at medlemsstaterne regner
med EU-finansiering til at varetage deres markedsovervågningsopgaver på området.
EU-projekterne giver således en midlertidig løsning på et tilbagevendende behov.
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Konklusioner og anbefalinger
74 Vi vurderede, om EU's foranstaltninger inden for miljøvenligt design og

energimærkning bidrager effektivt til at nå EU's energieffektivitets- og miljømål. Vi
konkluderede, at EU's foranstaltninger havde bidraget effektivt til at nå målene med
politikken for miljøvenligt design og energimærkning, men at effektiviteten blev
begrænset af betydelige forsinkelser og producenternes og forhandlernes manglende
overholdelse af lovgivningen.

75 Vi konstaterede, at gennemførelsesforanstaltningerne omfatter de fleste af de

produkter, der har det største energibesparelsespotentiale, og som tegner sig for stort
set hele energiforbruget i husholdningerne og over halvdelen af energiforbruget i den
industrielle sektor og servicesektoren. Kommissionen brugte desuden
hensigtsmæssige og gennemsigtige metoder til at prioritere, hvilke produktgrupper der
skal reguleres eller revideres (punkt 24-27).

76 Lovgivningsprocessen er langvarig, hvilket dels skyldes forordningernes tekniske

kompleksitet og behovet for grundig høring af interessenterne. Vi konstaterede dog, at
visse forsinkelser kunne undgås. Store forsinkelser begrænser politikkens virkning,
eftersom kravene til miljøvenligt design ikke længere er i trit med de teknologiske
fremskridt, og energimærkningen ikke længere hjælper forbrugerne med at skelne
mellem produkterne. Som følge af Kommissionens beslutning om at vedtage
foranstaltningerne som en pakke vedtager den ikke længere produktspecifikke
forordninger, når de er klar (punkt 28-37).

77 Vi konstaterede, at Kommissionen er i gang med at forbedre energimærkningen,

men at det vil tage nogle år, før ændringerne bliver synlige for forbrugerne (punkt 3842). Kommissionen har inddraget begreber fra den cirkulære økonomi i sine seneste
forslag. De vurderes og integreres stadig på ad hoc-basis, men Kommissionen er
begyndt at udarbejde en standardmetode til vurderingen (punkt 43-45).
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Anbefaling 1 - Forbedre lovgivningsprocessen
Kommissionen bør for at forbedre lovgivningsprocessen:
a)

definere og anvende en standardmetode til revisionsundersøgelser for at fjerne
behovet for yderligere undersøgelser

b)

udvikle en standardiseret metodologisk ramme for at medtage krav til den
cirkulære økonomi, som skal anvendes under forberedende undersøgelser og
revisionsundersøgelser, således at resultaterne heraf kan præsenteres tidligt i
høringsprocessen

c)

vedtage gennemførelsesforanstaltninger, når de er klar, og ikke først når en pakke
er færdig

d)

især for så vidt angår produkter, der er baseret på teknologier i rivende udvikling
såsom IKT, mere regelmæssigt vurdere markedsdata for at sikre, at
energieffektivitetskrav og energimærkninger, der ikke længere er relevante,
ajourføres hurtigt.

Tidshorisont: december 2021

78 Beregninger af virkningerne af miljøvenligt design er en gennemsigtig aktivitet,

der giver interessenter og politiske beslutningstagere nyttige data om resultaterne af
politikken for miljøvenligt design og energimærkning. Vi konstaterede dog, at den
metode til beregning af virkningerne af miljøvenligt design, der anvendes på
nuværende tidspunkt, overvurderer resultaterne af politikken. Virkningerne af
manglende overholdelse tages ikke i betragtning, og det gør forsinkelser i
gennemførelsen heller ikke. Beregningerne af virkningerne er baseret på forskellen
mellem to langsigtede scenarier og påvirkes af forskellen mellem det reelle
energiforbrug og de undertiden urealistiske skøn på basis af harmoniserede
målestandarder (punkt 46-53).

Anbefaling 2 - Forbedre beregningen af virkningerne
Kommissionen bør:
a)

forbedre skønnene i forbindelse med beregningerne af virkningerne, navnlig ved
at tage højde for manglende overensstemmelse, forsinkelser i gennemførelsen og
afvigelser mellem energiforbruget baseret på harmoniserede standarder og det
reelle forbrug
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b)

vurdere muligheden for at evaluere resultaterne af politikken ved hjælp af en
stikprøvebaseret metode til måling af slutbrugernes reelle energiforbrug med
henblik på at forbedre EIA-modellens nøjagtighed

c)

kvantificere politikkens bidrag til 2020-målene for energieffektivitet i
evalueringsrapporten om de fremskridt, som medlemsstaterne har gjort

Tidshorisont: december 2021

79 Baseret på de tilgængelige oplysninger konstaterede vi, at producenters og

forhandleres manglende overholdelse af lovgivningen fortsat er et stort problem.
Relativt få produktmodeller blev afprøvet i laboratorier, og de medlemsstater, vi
besøgte, brugte ikke resultater fra andre medlemsstater til at gennemføre
håndhævelsesforanstaltninger. Dermed nyder forbrugerne ikke samme beskyttelse i
hele Europa (punkt 55-69).

80 Den vigtige rolle, som Kommissionen spiller i at fremme samarbejdet, hjælper

markedsovervågningsmyndighederne med at varetage deres opgaver. ICSMSdatabasen, som drives af Kommissionen, muliggør samarbejde ved udveksling af
markedsovervågningsmyndighedernes inspektionsresultater. Der er dog brug for
forbedringer for at øge effektiviteten. Der var forsinkelser i Kommissionens etablering
af EPREL-databasen, som endnu ikke var tilgængelig for
markedsovervågningsmyndighederne på tidspunktet for revisionen. De EUfinansierede projekter har skabt resultater, men det er uklart, om de har givet
anledning til væsentlige ændringer i den måde, hvorpå markedsovervågningen foregår
(punkt 65-73).

Anbefaling 3 - Fremme samarbejdet mellem
markedsovervågningsmyndighederne
Kommissionen bør for at forbedre markedsovervågningsaktiviteterne og fremme
udveksling af oplysninger mellem markedsovervågningsmyndighederne:
a)

sikre forbedringer af ICSMS for at fremme samarbejdet mellem
markedsovervågningsmyndighederne, f.eks. ved at give mulighed for hurtig
identifikation af tilsvarende modelnumre ved forbindelse med EPREL

Tidsramme: december 2020
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b)

tilbyde onlineundervisning til markedsovervågningsmyndighederne efter
anmodning for at fremme brugen af ICSMS som hjælpemiddel i deres arbejde

Tidsramme: december 2020
c)

vurdere markedsovervågningsmyndighedernes anvendelse af bedste praksis for
markedsovervågning som identificeret via EU-støttede projekter, herunder
udførelse af omkostningseffektive inspektioner.

Tidsramme: april 2022

Vedtaget af Afdeling I, der ledes af Nikolaos Milionis, medlem af Revisionsretten, i
Luxembourg på mødet den 4. december 2019.
På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner Lehne
Formand
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Glossar
Beregninger af virkningerne af miljøvenligt design: En metode til overvågning og
rapportering af virkningerne af foranstaltninger inden for miljøvenligt design og
energimærkning på energiforbrug, arbejdspladser, teknologisk udvikling og industriens
indtægter.
Energieffektivitet: Forholdet mellem et systems eller apparats output og
energiforbrug.
Energiklasse: En af syv kategorier (fra A til G) som angiver et produkts
energieffektivitet.
Energimærkning: Oplysninger om energiforbrug og energiklasse, som skal gives i
forbindelse med salget af et hvilket som helst produkt, der er omfattet af en
energimærkningsforanstaltning.
Genanvendelighed: Et affaldsmateriales potentiale til at blive oparbejdet og/eller
genanvendt.
Holdbarhed: Udstyrs eller materialers evne til at modstå slitage, tryk eller beskadigelse
og dermed forblive funktionelt uden uøkonomisk vedligeholdelse eller reparation.
Markedsovervågning: Overvågning og prøvning foretaget af offentlige myndigheder af
det omfang, i hvilket produkter er i overensstemmelse med den gældende lovgivning,
såsom krav om miljøvenligt design og energimærkning.
Markedsovervågningsmyndighed: En national instans, der er ansvarlig for at
kontrollere, at produkterne på medlemsstatens marked er i overensstemmelse med
den gældende lovgivning, såsom krav om miljøvenligt design og energimærkning.
Miljøvenligt design: Inddragelse af miljøaspekter i et produkts design for at sikre gode
miljøresultater i hele produktets levetid.
Mulighed for reparation: Et produkts potentiale til at blive gjort funktionsdygtigt igen.

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING
"EU'S FORANSTALTNINGER INDEN FOR MILJØVENLIGT DESIGN OG
ENERGIMÆRKNING: ET VIGTIGT BIDRAG TIL STØRRE EFFEKTIVITET
BEGRÆNSES AF BETYDELIGE FORSINKELSER OG MANGLENDE OVERHOLDELSE
AF LOVGIVNINGEN"

RESUMÉ
I. Kommissionen anerkender det vigtige bidrag til større energieffektivitet, der er opnået ved hjælp af
EU's tiltag om miljøvenligt design og energimærkning, som Den Europæiske Revisionsret henviser
til. Lovgivningen på dette område er til gavn for forbrugerne, industrien og miljøet. Eftersom at denne
politik har store konsekvenser, følger Kommissionen en solid lovgivningsproces, der bl.a. indebærer
omfattende høring af interessenterne, en detaljeret cost-benefit-analyse og politisk kontrol. De sidste
år har forskellige faktorer forlænget denne proces, og det kan have ført til tab af energibesparelser.
Samtidig er det medlemsstaternes opgave at kontrollere, at produkter, der sælges på deres område,
overholder de gældende krav. Alligevel findes der for mange produkter på EU-markedet, som ikke
overholder de gældende krav, og dette mindsker effekten af forordningerne. Den nye forordning (EU)
2019/1020 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse har til formål at rette op på dette.
X. Informations- og kommunikationssystemet for markedsovervågning (ICSMS) giver de nationale
markedsovervågningsmyndigheder mulighed for at lagre inspektionsresultater, mens den
produktregistreringsdatabase, der er oprettet i henhold til rammeforordningen om energimærkning,
forpligter forhandlere og importører til at registrere oplysninger om de produkter, de bringer i
omsætning på EU-markedet.
XI. Kommissionen mener, at EU-finansierede projekter har ført til betydelige operationelle
forbedringer hos mange markedsovervågningsmyndigheder, men erkender, at disse i visse tilfælde har
valgt en midlertidig løsning på et tilbagevendende behov.
BEMÆRKNINGER
34. Kommissionen mener, at den oprindelige revisionsundersøgelse omfattede de oplysninger, der var
brug for til at udarbejde forslag til retsakter. Hvad angår skærme betød andre faktorer (f.eks. relateret
til revision af direktivet om energimærkning) imidlertid, at der var brug for at indsamle yderligere
oplysninger.
Hvad angår køleskabe blev der på baggrund af en indledende, bred screeningsundersøgelse foretaget
en dybdegående revisionsundersøgelse. Denne blev suppleret af en særlig undersøgelse med særligt
fokus på madspild, som blev gennemført parallelt og dermed ikke førte til yderligere forsinkelser.
49. Tredje led: Mens Kommissionen anerkender, at harmoniserede standarder ikke altid afspejler det
reelle energiforbrug under reelle brugsforhold, ydes der fortsat en indsats for at ajourføre sådanne
standarder, således at de bedre afspejler det reelle forbrug. I den nye standard for opvaskemaskiner er
prøvningsbelastningen f.eks. blevet ændret, så den bedre afspejler forbrugeranvendelsen, herunder
brugen af plastvarer, kaffekrus, rustfri gryder og glasskåle. Samtidig skal prøvningsbetingelserne og procedurerne overholde andre kriterier, der er lige så vigtige, såsom troværdighed, nøjagtighed og
reproducerbarhed. Der skal findes en balance mellem alle disse kriterier.
Fælles svar på punkt 67 og 68.
Kvaliteten af oplysningerne (og dermed brugbarheden) i ICSMS afhænger helt og holdent af
markedsovervågningsmyndighederne.
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ICSMS har en omfattende søgefunktion, der giver mulighed for at foretage søgninger på forskellige
parametre. Oplysninger om tilsvarende modelnumre skal indgives af de økonomiske operatører. De er
forpligtede til at indgive disse oplysninger i den europæiske produktregistreringsdatabase for
energimærkning (EPREL), og der vil være sammenkobling mellem EPREL og ICSMS.
ICSMS har datafelter om forskellige overensstemmelsesaspekter. Dette omfatter et felt til
identifikation af risikoniveauet, der rangerer fra "ingen risiko" til "alvorlig risiko" med mulighed for
at angive yderligere relaterede oplysninger. Kommissionen har offentliggjort en
risikovurderingsmetode, som bl.a. forklarer, hvordan risici kan vurderes med henblik på andre
almeninteresser end sikkerhed.
Der pågår drøftelser med medlemsstaterne med henblik på at forstå og finpudse karakteren af de
nødvendige ændringer af ICSMS for så vidt angår miljøvenligt design og energimærkning. I lyset af
hvor relativt lidt ICSMS anvendes til miljøvenligt design og energimærkning, er sådanne ændringer
på nuværende tidspunkt imidlertid ikke en prioritet i forbindelse med udviklingen af ICSMS.
Det faktum, at testrapporterne ikke er standardiserede, skyldes forskellig praksis hos de forskellige
myndigheder. Eftersom testrapporterne typisk består af filer og ikke foruddefinerede datafelter, er
automatisk overførsel mere kompliceret.
73. Vidnesbyrdene i de berørte projekters rapporter indikerer, at mange af de involverede
markedsovervågningsmyndigheder gør brug af bedste praksis og de anbefalinger, der er formuleret for
selve projekterne. Testaktiviteterne uden for EU-projekterne afhænger af de nationale
markedsovervågningsmyndigheders budgetter.
KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER
Anbefaling 1 — Forbedre lovgivningsprocessen
Kommissionen accepterer anbefaling a) og b).
Kommissionen har påbegyndt revisionen af metoden til udarbejdelse af miljøvenligt design af
energirelaterede produkter (MEErP) med henblik på at indarbejde disse aspekter i revisionen.
Kommissionen har fremsendt en standardiseringsanmodning vedrørende krav til materialeeffektivitet,
som udgør det fælles grundlag for udvikling af produktspecifikke standarder i forbindelse med
aspekter af den cirkulære økonomi. Visse af disse standarder er allerede færdiggjort, mens andre
forventes færdiggjort snarest. Arbejdsplanen for miljøvenligt design og energimærkning for 20202024 vil gå yderligere i detaljer for så vidt angår spørgsmål relateret til den cirkulære økonomi.
Kommissionen accepterer ikke anbefaling c). Kommissionen valgte at vedtage de foranstaltninger om
miljøvenligt design og energimærkning, der var omhandlet i arbejdsplanen for miljøvenligt design
2016-2019, som en samlet pakke med henblik på at demonstrere og understrege sådanne
foranstaltningers samlede bidrag til opnåelsen af EU's klima- og energimål og målene for den
cirkulære økonomi. Kommissionen kan ikke på dette tidspunkt foregribe, hvad dens holdning vil være
for så vidt angår fremtidige foranstaltninger.
Kommissionen accepterer anbefaling d). Navnlig for IKT-produkter (informations- og
kommunikationsteknologiprodukter) har Kommissionen iværksat en undersøgelse, der har til formål
at udpege de produkter, for hvilke den gældende proces er passende, og foreslå politiske løsninger
(herunder mulige, nye politiske værktøjer) for andre IKT-produkter.
Anbefaling 2 — Forbedre beregningen af virkningerne
Kommissionen accepterer anbefaling a). Kommissionen vil i sine beregninger af virkningerne træffe
foranstaltninger med henblik på at tage højde for manglende overholdelse og forsinkelser i
gennemførelsen. Spørgsmålet om afvigelser mellem energiforbruget baseret på harmoniserede
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standarder og det reelle forbrug tages behørigt til efterretning, og der vil blive gjort en betydelig
indsats for at udvikle standarder, der bedre afspejler det reelle forbrug.
Kommissionen accepterer anbefaling b). I forbindelse med sin vurdering vil Kommissionen overveje
metodiske aspekter og de ressourcemæssige konsekvenser af en sådan evaluering.
Kommissionen accepterer delvist anbefaling c). Kommissionen vil undersøge gennemførligheden af
en sådan kvantificering men kan ikke garantere, at resultaterne af en sådan
gennemførlighedsundersøgelse vil resultere i muligheden for at gennemføre anbefalingen.
79. Dette falder i store træk uden for Kommissionens ansvarsområde, idet markedsovervågning hører
under medlemsstaternes kompetence. Kommissionen har imidlertid faciliteret vedtagelsen af den nye
forordning (EU) 2019/1020 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse, der har til formål
at rette op på dette, og vil støtte det i forordningen omhandlede EU-netværk for
produktoverensstemmelse.
Anbefaling 3 — Fremme samarbejdet mellem markedsovervågningsmyndighederne
Kommissionen accepterer anbefaling a). Det prioriteres at opfylde de retlige forpligtelser i forordning
(EU) 2017/1369, 2019/515 og 2019/1020. Dette indebærer også sammenkoblingen med EPREL.
Kommissionen accepterer anbefaling b). Kommission stiller det personale og det materiale, der er
brug for til kurser i ICSMS, til rådighed i form af webinarer, såfremt de relevante myndigheder har
behov og er til rådighed for sådanne kurser.
Kommissionen accepterer anbefaling c). En mulig undersøgelse af virkningen af projekter på
energiområder, der er finansieret over Horisont 2020, er indarbejdet i arbejdsprogrammet for Horisont
2020 for perioden 2018-2020, der således kunne inkludere en sådan vurdering.

DA

DA
3

Revisionsholdet
Revisionsrettens særberetninger præsenterer resultaterne af dens revisioner
vedrørende EU-politikker og -programmer eller forvaltningsspørgsmål i forbindelse
med specifikke budgetområder. Med henblik på at opnå maksimal effekt udvælger og
udformer Revisionsretten sine revisionsopgaver under hensyntagen til de risici, der
knytter sig til forvaltningens resultatopnåelse eller regeloverholdelsen, de pågældende
indtægters eller udgifters omfang, den fremtidige udvikling samt den politiske og
offentlige interesse.
Denne forvaltningsrevision blev udført af Afdeling I - Bæredygtig brug af
naturressourcer, der ledes af Nikolaos Milionis, medlem af Revisionsretten.
Revisionsarbejdet blev udført under ledelse af Phil Wynn Owen, medlem af
Revisionsretten, med støtte fra attachéerne Olivier Prigent og Ramona Bortnowschi,
ledende administrator Helder Faria Viegas, opgaveansvarlig Frédéric Soblet,
viceopgaveansvarlig Diana Voinea og revisorerne Arfah Chaudry, Nicholas Edwards,
Joanna Kokot og Roberto Resegotti. Zuzanna Filipski og Mark Smith ydede sproglig
støtte.

Fra venstre mod højre: Olivier Prigent, Diana Voinea, Nicholas Edwards,
Frédéric Soblet, Ramona Bortnowschi, Arfah Chaudry, Phil Wynn Owen.
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Lovgivningen om miljøvenligt design fastsætter
mindstekrav til husholdningsprodukters og industrielle
produkters energieffektivitet og miljømæssige egenskaber.
EU’s energimærkning giver forbrugerne oplysninger om
produkternes energiforbrug og miljøresultater og hjælper
dem med at træffe informerede beslutninger.
Vi konstaterede, at EU’s foranstaltninger bidrog effektivt til
at nå målene med politikken for miljøvenligt design og
energimærkning, men at effektiviteten blev begrænset af
betydelige forsinkelser i lovgivningsprocessen og
producenternes og forhandlernes manglende overholdelse
af lovgivningen.
Vores anbefalinger til Kommissionen omfatter forbedringer
af lovgivningsprocessen og den måde, hvorpå politikkens
virkninger måles, samt foranstaltninger til at fremme
udvekslingen af oplysninger mellem
markedsovervågningsmyndighederne og til at forbedre
overholdelsen af politikken.
Særberetning fra Revisionsretten i medfør af artikel 287,
stk. 4, andet afsnit, TEUF.
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