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Pressmeddelande 
Luxemburg den 20 mars 2019 

Revisorerna undersöker ekodesign och 
energietiketter i EU 

Europeiska revisionsrätten arbetar just nu med en revision av EU:s åtgärder för ekodesign och 
energimärkning av produkter, bland annat hushållsapparater. Revisorerna kommer särskilt att 
bedöma åtgärdernas bidrag till EU:s energieffektivitets- och miljömål. 

Som en del av kampen mot klimatförändringar har EU åtagit sig att förbättra sin energieffektivitet 
med 20 % till 2020 och 32,5 % till 2030. Som en hjälp för att dessa mål ska uppnås har 
kommissionen vidtagit åtgärder som är inriktade på miljövänligare produktdesign och 
konsumentinformation. Omkring 0,8 miljarder euro har anslagits för perioden 2007–2020. 

Revisorerna offentliggör i dag en förhandsbeskrivning av en revision av EU:s politik för ekodesign 
och energimärkning. Förhandsbeskrivningar innehåller information om en beslutad 
granskningsuppgift. De är en källa till information för dem som är intresserade av den politik eller 
de program som granskas.  

Ekodesign och energimärkning ska komplettera varandra. Ekodesignkraven främjar innovation 
och leder marknaden bort från de sämst presterande produkterna, och energietiketter 
uppmuntrar konsumenterna att fatta mer välgrundade beslut, vilket styr marknaden mot ökad 
energieffektivitet. Marknadskontroll är därför avgörande för att se till att produkter uppfyller 
kraven. 

De nu gällande ekodesignkraven omfattar 30 produktgrupper med allt från lampor för 
hushållsbruk till industriella värmepannor för fasta bränslen. För 13 av produktgrupperna ska 
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även reglerna om märkning tillämpas, åtminstone delvis. Revisorerna kommer att undersöka hur 
väl EU:s åtgärder har underlättat uppnåendet av energieffektivitets- och miljömålen. 

Revisionen kommer framför allt att inriktas på 

o kommissionens förvaltning av åtgärder för ekodesign och energimärkning, 

o effekten av EU:s åtgärder på medlemsstaternas marknadskontrollverksamhet. 
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