
Tillkännagivande om ogiltigförklaring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 665/2013 om 
komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av 

dammsugare

(2019/C 96/08)

I oktober 2013 väckte Dyson Ltd talan vid Europeiska unionens tribunal om ogiltigförklaring av kommissionens delege
rade förordning (EU) nr 665/2013 av den 3 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av dammsugare (mål T-544/13). I november 2015 ogillade tribunalen 
Dysons ansökan.

Dyson ingav ett överklagande av domen till domstolen. I maj 2017 upphävde domstolen tribunalens dom och återförvi
sade målet till tribunalen för en ny bedömning (mål C-44/16). Den 8 november 2018 ogiltigförklarade tribunalen 
kommissionens delegerade förordning (EU) nr 665/2013 i dess helhet (mål T-544/13 RENV).

Kommissionen överklagade inte och ogiltigförklaringen av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 665/2013 fick 
verkan den 18 januari 2019, med retroaktiv verkan som om förordningen aldrig hade existerat. I tribunalens dom före
skrivs inga övergångsbestämmelser.

Detta får följande konsekvenser från och med den 19 januari 2019:

— Leverantörerna får inte längre, på unionsmarknaden, släppa ut dammsugare som är försedda med den energimärk
ning som föreskrevs i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 665/2013.

— Återförsäljare får inte längre, inbegripet vid distansförsäljning och försäljning på nätet, visa energimärkningen 
tillsammans med dammsugare eller tillhandahålla produktinformationsbladet till kunderna. Leverantörer och återför
säljare får inte längre hänvisa till dammsugares energieffektivitetsklass eller till vilken energieffektivitetsklass som pro
dukten hör enligt etiketten, varken i visuella annonser eller i tekniskt reklammaterial.

— Leverantörer får inte längre i produktdatabasens offentliga del och efterlevnadsdel offentliggöra den information som 
anges i artikel 4 och i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 (1) vad gäller dammsugare.

Tribunalens avgörande påverkar inte ekodesignkrav för dammsugare eller energimärkningskrav för andra produkter.

(1) EUT L 198, 28.7.2017, s. 1.
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