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DA 

Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 20. marts 2019 

Revisorerne undersøger miljøvenligt design og 
energimærker i EU 

Den Europæiske Revisionsret er i gang med en revision vedrørende EU's ordninger for 
miljøvenligt design og energimærkning af produkter, herunder husholdningsapparater. 
Revisorerne vil navnlig vurdere disse ordningers bidrag til at opfylde EU's energieffektivitets- 
og miljømål. 

Som led i sin bekæmpelse af klimaforandringer har EU forpligtet sig til at forbedre 
energieffektiviteten med 20 % senest i 2020 og 32,5 % senest i 2030. Med henblik på at opfylde 
disse mål har Kommissionen indført ordninger, der fokuserer på grønnere produktdesign og 
forbrugerinformation. Finansieringen beløber sig til ca. 0,8 milliarder euro for perioden 2007-
2020. 

Revisorerne har i dag offentliggjort en orientering om kommende revision vedrørende EU's 
politik for miljøvenligt design og energimærkning. Orienteringer om kommende revisioner 
oplyser om igangværende revisionsopgaver. De er tænkt som en informationskilde for personer 
med interesse i de politikker eller programmer, der revideres.  

Miljøvenligt design og energimærkning bør supplere hinanden. Krav vedrørende miljøvenligt 
design fremmer innovation og "skubber" markedet væk fra de dårligst præsterende produkter. 
Energimærker tilskynder forbrugerne til at træffe beslutninger på et mere informeret grundlag og 
"trækker" derved markedet hen mod større energieffektivitet. Markedsovervågning er derfor 
afgørende for at sikre, at produkterne opfylder kravene. 

De nuværende krav vedrørende miljøvenligt design omfatter 30 produktgrupper fra lyskilder i 
boliger til industrikedler beregnet til fast brændsel. 13 af disse produktgrupper er også omfattet 
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af mærkningsreglerne, i hvert fald delvis. Formålet med revisionen er at undersøge, hvor godt 
EU-foranstaltningerne har bidraget til at opfylde energieffektivitets- og miljømålene. 

Revisorerne vil navnlig fokusere på: 

o Kommissionens forvaltning af ordningerne for miljøvenligt design og energimærkning 

o EU-foranstaltningernes effekt på medlemsstaternes markedsovervågningsaktiviteter. 
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