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EEPLIANT 2: Nyhetsbrev nummer 4 
Marknadskontroll av EU: s energimärkning och minimikrav för energieffektivitet 
 
EEPLIANT2-projektet finansieras av Europeiska unionen (EU) inom ramen för programmet Horizon 2020, 
forskning och innovation. Projektet är unikt och syftar till att bygga en gemensam strategi för marknadskontroll 
av energimärkning och ekodesign inom sexton av EU:s medlemsstater. 

Ett positivt resultat av EEPLIANT2-projektet är å ena sidan gemensamma marknadskontrollprocesser och ett 
gemensamt urval- och provningsprogram å andra sidan harmonisering och utvärderingen av resultat och legala 
åtgärder som vidtagits av de sjutton marknadskontrollmyndigheterna (MSA). 

Tre produktsektorer är föremål för dokumentkontroll och provning: hushålls- och professionella kylskåp samt 
nätverksstandby med målet att se till att produkter som inte uppfyller kraven identifieras och återkallas från 
EU: s inre marknad. Projektet samordnas av PROSAFE, en icke-vinstdrivande organisation som är placerad i 
Bryssel. 

 

EEPLIANT2-projektet kommer att fortsätta till och med februari 2020 och resultat förväntas bli: 

• Antagande av bästa praxis för marknadskontroll. 

• Bättre överensstämmelse med krav på produkter som finns på marknaden till fördel för EU-konsumenten. 

• Ökad medvetenhet om lagkrav och marknadskontroll hos industri och bland användare. 

• Ökad kostnadseffektivitet och mervärde för marknadskontrollaktiviteter från EU, med en omdanande 
karaktär för hela EU: s inre marknad. 

En uppföljning av det EU-finansierade projektet, EEPLIANT3, har inletts i juni 2019, med hittills flest deltagande 
samarbetspartners och en vidd spann av produktgrupper från luftkonditioneringsapparater, ventilationsaggregat 
till torktumlare och från varmvattenberedare och lokala rumsvärmare till belysning. EEPLIANT3 omfattar också 
tvärgående områden som syftar till att förbättra effektiviteteten och samarbetet mellan 
marknadskontrollmyndigheterna i hela Europa. Dessa områden är: utveckling av IT-verktyg, samarbete med tullen, 
kompetenscentrum, utbildnings- och utbytesprogram samt nya utmaningar för marknadskontrollen. 

Ta kontakt och följ oss på Twitter och LinkedIn för att bli uppdaterad om alla projektaktiviteter! 

 
 
EEPLIANT 2014(EEPLIANT1)  EEPLIANT 2    EEPLIANT 3 
13 deltagare    17 deltagare    29 deltagare 
12 EU-länder    14 EU-länder(+Turkiet)  20 EU-länder (+Turkiet) 
Mars 2015 - Juni 2017   Sep. 2017 – Feb. 2020   Juni 2019 – Maj 2023 

 
 

Organisera marknadskontroll på webben 

Myndigheter som är behöriga att utföra marknadskontroll på webben från Österrike, Bulgarien, Finland, 
Frankrike, Tyskland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta och Sverige har vardera kontrollerat 
energimärkningen och produktdatablad för hushållskylskåp i cirka tio webbutiker. Nästan 80 webbutiker har redan 
granskats (t.ex. webbutikens startsida, översiktsbild på kyl/frysar, produktspecifik sida och betalsida). Butiker 
som inte tillhandahåller den krävda informationen har kontaktats av respektive myndigheter. 
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Dokumentkontroll 

Projektet har tagit fram en gemensam provtagningsplan i Excel för att genomföra kontroller av teknisk 
dokumentation. Vägledning för och verktyg för utvärderingen av data har visat att kontrollerna blivit effektivare, 
noggrannare och att det är lättare att bedöma efterlevnaden av lagkraven.  

76 av de 80 dokumentationer som begärts för professionella kylskåp har utvärderats från 
leverantörer från Österrike, Danmark, Malta, Tyskland, Portugal och Sverige (ett fåtal av dem 
kunde inte leverera dokumentation). Resultat av dokumentkontrollerna varierade och en del 
information saknades eller presenterades felaktigt. Gemensamma fel identifierades och för att 
hjälpa leverantörer för framtiden togs en vägledning fram för att möjliggöra att göra rätt. En 
liknande procedur tillämpas också för kyl och frysar för hushållsbruk, med över 140 kontroller avslutades under 
november 2019. Även i denna produktgrupp varierade resultatet. (oftast valda produkter med hög risk) I många 
fall saknades information och resultatet visade även på bristande regelefterlevnad.  

 För närvarande utförs dokumentkontroller avseende nätverksstandby av marknadskontrollmyndigheter från 
Österrike, Bulgarien, Tyskland, Irland, Lettland, Slovenien och Sverige. 50 modeller granskas totalt. 
Produktkategorierna är:

 Komplexa digitalboxar 
 Routrar/Modem 
 Kaffemaskiner 
 Projektorer 
 Spelkonsoler 

 Blu-Ray-spelare/inspelare 
 Träningsutrustning 
 Robotdammsugare 

 Bärbara datorer/ 
anteckningsböcker 

 Hemmabiosystem/ 
högtalarsystem 

 

Samordnat provningsprogram 

32 professionella- och 64 hushållskylenheter har provats mot EU: s harmoniserade standarder och förordningar. 
Urvalet av provade produkter har gjorts ur ett riskbaserat perspektiv 
utifrån marknadsandelar för olika produkttyper (frysning / kylning, 
vertikal / horisontell, hård drift / normal drift, storlekar och priser 
etc.). Legala aktiviteter pågår eller har redan avslutats av de 
nationella marknadskontrollmyndigheterna som underrättar berörda 
leverantörer om resultaten. De sammanfattande och anonymiserade 
resultaten av provningarna har diskuterats med bransch-
organisationer under december 2019 i syfte att informera och 
utbilda deras medlemmar för att förbättra framtida regelefterlevnad.  
Vissa ytterligare provningar genomförs av professionell kyla för att jämföra resultaten med den nya 
internationella ISO-metoden relaterat resultaten från den europeiska EN-provningsmetoden. Erfarenheterna från 
detta kommer att ligga till grund för framtida uppdateringar av de europeiska förordningarn.  
Provningsprogrammet för nätverksstandby har initierats och baseras på procedurer utvecklade av de deltagande 
marknadskontrollmyndigheterna. Provningen förväntas genomföras på cirka 50 modeller och genomförs, som för 
alla produktkategorier, i ett ackrediterat provningslaboratorium som valts ut efter en offentlig upphandling, i 
enlighet med kraven i de tre aktuella föreskrifterna. 
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Kringgående av krav 

Laboratorierna har samarbetat med marknadskontrollmyndigheterna för att upptäcka eventuella brister hos de 
produkter som provats och för att kontrollera om eventuella fuskmjukvaror finns i produkterna eller andra 
funktioner för att uppnå icke-representativa resultat. Vidare har marknadskontrollmyndigheterna fokuserat på 
att upptäcka eventuella ”kryphål” i provningsmetoderna som kan utnyttjas för att kringgå krav. De nya 
energimärkningsförordningarna tydliggör specifika förbud mot kringgående av krav och gör det enklare för 
marknadskontrollmyndigheter att vidta legala åtgärder. Sex hushållskylskåp provades specifikt för att 
kontrollera kringgående av krav men inga avvikelser hittades. Fyra professionella kylskåp provades av samma 
anledning och hos tre av dem hittades inga avvikelser. Ett skåp återstår att utvärdera. 

För produkter med nätverksuppkoppling var fokuset på sannolikheten för att produktens prestanda kunde ändras 
på distans av tillverkarna efter installationen och därmed förändra produktens energieffektivitet. 
Undersökningarna syftade också till att identifiera hur klausulen ”olämpligt för den avsedda användningen” kan 
användas för att kringgå kraven i förordningen för nätverksstandby.  Marknadskontrollmyndigheterna undersöker 
också andra punkter i förordningen för nätverksstandby som påverkar förmågan att bedriva 
marknadskontrollaktiviteter på produkter inom dess omfattning. 

 

God praxis och datalagring - verktygssatser 

EEPLIANT2 tog fram "verktygssatser" för de tre aktuella produktområdena och sammanställer tillämplig 
lagstiftning, vägledningsdokument, checklistor och andra verktyg som är användbara för marknadskontroll-
myndigheter som vill starta inspektionsaktiviteter. Verktygen kommer att ingå i projektbiblioteket och finns 
tillgängliga för marknadskontrollmyndigheter på EEPLIANT:s webbplats Knowledge Base med olika exempel på 
dokument om god praxis och en uppdaterad riktlinje för bästa praxis. 
En annan ambition med projektet var att utveckla en datainsamlingsprocess med en portal som automatiskt 
hanterar all överföring av inspektionsdata mellan de olika IT-systemen som används av marknads-
kontrollmyndigheterna för att underlätta samarbetet. Arbetet pågår för att upprätta IT-stött system för 
EEPLIANT2-data, baserat på erfarenheterna från de tidigare projekten EEPLIANT2014 och MSTyr15. 
 

Uppnå påverkan 

Marknadskontrollmyndigheterna arbetar för att upptäcka brister i regelefterlevnad och tar fram alternativ för en 
gemensam strategi för få legala åtgärder kända. Alla resultat läggs till i projektdatabasen och skickas till alla 
marknadskontrollmyndigheter över hela EU via ICSMS, så att modeller som inte uppfyller kraven är kända av alla 

Hushålls- & professionell kyla

• 15 Medlemsstater involverade; 
• 80 Webbutiker granskade avseende 

energimärkning ;
• 215 Dokumentkontroller genomförda;
• 32 Professionella kylskåp har provats;
• 43 Hushålls-kyl/frysskåp har provats.
• 12 Produkter granskade om krav har 

kringgåtts eller för att jämföras med 
internationella mätstandarder 

Nätverksstandby

• 7 Medlemsstater involverade ;
• 10 Produktkategorier granskade;
• 50 Modellers tekniska dokumentation har 

utvärderats;
• 50 Modeller ska provas.
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medlemsstater. Vid slutet av projektperioden förväntas varje marknadskontrollmyndighet organisera ett nationellt 
evenemang för att säkerställa att projektverksamheten och resultaten kommuniceras till intressenter från 
tillverkare, leverantörer, återförsäljare, professionella föreningar, konsumenter och andra myndigheter. 

 

Webbseminarier och broschyrer för professionella kylaktörer 

EEPLIANT2- projektet ökade medvetenheten om intressenternas plikter genom att genomföra ett webbinarium 
tillsammans med EFCEM den 12 juli 2019 för medlemmar med syfte att hjälpa leverantörer att förstå sina 
skyldigheter avseende energimärkning och ekodesign för professionella kylskåp. Ett andra gratis webbinarium ägde 
rum den 5 september 2019. Dokumentation från webbinarierna finns tillgängliga för branschen både via EEPLIANT2 
och branschorganisationens webbplatser.  

 

Dessutom har teamet tagit fram en broschyr riktad till de professionella 
kyltillverkarna och leverantörerna samt informerat dem om de viktigaste 
uppgifterna som följer av respektive EU-lagstiftning. Broschyren kan laddas 
ner här. 

 

 

 

 

EUSEW 2019-evenemang Bryssel  

EEPLIANT2 aktivitet, tillsammans med två andra Horisont 2020-projekt för marknadskontroll, ANTICSS och 
INTAS, har organiserat en session vid EU: s vecka för hållbar energi 2019-konferens med titeln "Marknadskontroll: 
mer kapacitet och tydlighet - mer effekt" 

Event details: http://eepliant.eu/index.php/news/34-news/news-items/96-the-eepliant-projects-will-be-
featured-in-this-year-s-edition-of-eu-sustainable-energy-week-policy-conference 

 

Nationellt evenemang Portugal  

Den 26 juni 2019 organiserade den portugisiska partnern, ASAE, ett nationellt 
seminarium som informerade marknadsaktörerna om kraven avseende 
energieffektivitet och marknadskontroll till följd av EU: s energimärkning och 
miljölagstiftning. 

 

HOST 2019 Milan  

EEPLIANT2-representanterna riktar sig till tillverkarna och leverantörerna av 
professionella kylprodukter och har genomfört en presentation på HOST 2019 
Forum i Milano, som specialiserat sig på livsmedel och relaterade 
utrustningssektorer. Representanterna hade också möjlighet att prata direkt med 
många tillverkare och leverantörer vid HOST-utställningen och att dela ut 
EEPLIANT2-broschyrer om hur man uppfyller krav och diskutera efterlevnadskrav 
och frågor. 

 

http://eepliant.eu/index.php/news/34-news/news-items/96-the-eepliant-projects-will-be-featured-in-this-year-s-edition-of-eu-sustainable-energy-week-policy-conference
http://eepliant.eu/index.php/news/34-news/news-items/96-the-eepliant-projects-will-be-featured-in-this-year-s-edition-of-eu-sustainable-energy-week-policy-conference
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AVSLUTANDE EVENEMANG 

Den avslutande konferensen för EEPLIANT2- projektet kommer att äga rum den 4 februari 2020 i Bryssel följt av 
dagen efter med en brainstorming workshop för att reflektera över resultat och tankar för framtiden för att uppnå 
energisparmålen i H2020 och H2030. 

Kolla in vår EEPLIANT2-promovideo på PROSAFE: s YouTube-kanal genom att klicka här.  

 
 

 

Follow us! 
twitter.com/eepliant 

 linkedin.com/company/eepliant  
www.eepliant.eu/  

 

 
Contact us: 

Ioana Sandu, Executive Director 
PROSAFE Office 

Avenue des Arts/Kunstlaan 41, B-1040 Brussels, Belgium 
Tel: +32 2 8080 996, www.prosafe.org  

E-mail: info@prosafe.org
 
Background information: This information is issued by PROSAFE and the MSAs representing 17 EU Member States in the EEPLIANT2 
Action. PROSAFE brings together market surveillance officers from all over Europe.  
 

Disclaimer:  
This newsletter arises from the Action EEPLIANT2, which receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement number 752591. The content of this newsletter represents the views of the author and it is his sole 
responsibility; it can in no way be taken to reflect the views of the Executive Agency for Small and Medium Enterprises (EASME) or any other 
body of the European Union. EASME does not accept responsibility for any use that may be made of the information it contains.  
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