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Kodinkoneiden energiamerkinnöistä
yksinkertaisempia
 

Uusi energiatehokkuusasteikko nykyisille ja uusille kodinkoneille 
Kätevää ja selkeää informaatiota kuluttajille 
Uudet merkinnät käyttöön aikaisintaan vuoden 2019 lopussa
 

Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina aiempaa selkeämmät energiamerkinnät, joiden
myötä kuluttajat pystyvät helpommin valitsemaan energian kulutuksen kannalta
tehokkaampia sähkölaitteita.
 
Mepit  hyväksyivät  uudet  A-G-asteikon  energiamerkinnät  osoittamaan  kodinkoneiden
energiatehokkuutta  äänin  535  puolesta,  46  vastaan  ja  79  tyhjää.
 
 
 
Uusien  merkintöjen  myötä  kuluttajat  pystyvät  helpommin  valitsemaan  tehokkaampia
sähkölaitteita,  joilla  pienentää energiankulutusta  ja  sähkölaskuja.  Tämän uskotaan myös
kannustavan valmistajia  kehittämään ja  sijoittamaan energiatehokkaampiin  tuotteisiin.
 
 
 
Uudet merkinnät syrjäyttävät A+/A++/jne.-merkinnät aikaisintaan vuoden 2019 lopussa. Jotta
energiamerkinnät pysyvät energiatehokkaiden laitteiden kehityksen tasolla, jatkossa laitteet
uudelleenluokitellaan, mikäli 30 % myydyistä tuotteista kuuluu tehokkuusluokkaan A tai mikäli
50 % tuotteista kuuluu luokkaan A ja B.
 
 
 
Merkintöjen on näyttävä laitteissa, minkä lisäksi tiedot energiatehokuudesta ovat saatavilla
internetissä. Myyjän on ilmoitettava kuluttajalle, mikäli energiatehokkuus muuttuu.
 
 
 
Mainoksissa ja teknisessä myynninedistämismateriaalissa on ilmoitettava ainakin tuotteen
energialuokka ja laitteessa käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko.
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Komission on määrä perustaa tuotetietokanta, joka auttaa kansallisia viranomaisia seuraamaan
uusien  sääntöjen  noudattamista.  Tietokannan  osana  toimiva  online-portaali  tukee
markkinavalvontaviranomaisten työtä ja portaalin kautta kansalaiset saavat lisätietoa tuotteista.
Lisäksi  komissio  laatii  suuntaviivat  sääntöjen  täytäntöönpanoa  varten,  erityisesti
tuotetestauksen  parhaiden  käytäntöjen  ja  tietojenvaihdon  osalta.
 
 
 
Kommentti
 
 
 
Dario Tamburrano (EFDD, Italia) sanoi: “Kansalaiset ovat pääroolissa tässä muutoksessa. He
saavat selkeän, järkevän digitaalisen tietojärjestelmän helpottamaan elämää. Tulevaisuudessa
kansalaiset pystyvät vertaamaan tuotteita niiden energiakulutuksen perusteella ja tekemään
järkevämpiä ostopäätöksiä. ”Älykkäät” laitteet ovat energiatehokkuuskehityksen tulevaisuus, ja
ne mittaavat energian kulutuksemme määrää ja ajankohtaa.”
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Lisätietoa
Hyväksytty teksti (2015/0149(COD)) pian saatavilla täällä (13.06.2017)
Video keskustelusta (click on 13.06.2017)
EbS+ (13.06.2017)
Audiovisuaalista materiaalia toimittajille
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/plenary/search-by-date
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=06/13/2017
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
https://twitter.com/EP_Industry

