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Horingsuttalelse - forslag til direktiv om merking av energibrukende
produkter

Gjeldene energimerkingsdirektiv, rammedirektiv 92/751E0F, omfatter per i dag følgende
husholdningsapparater: lyskilder, klimaanlegg, stekeovner, vaskemaskiner, tørketromler, kombinerte
vaske-/tørkemaskiner, kjøleskap, frysere og kombiskap.

I det reviderte forslaget foreslås virkeområdet utvidet til å omfatte alle energirelaterte produkter.
Begrepet energirelatert produkt er definert som: "Ethvert produkt som innvirker på energibruken under
deres anvendelse, og som bringes i omsetning eller tas i bruk i Fellesskapet. Dette gjelder også deler,
som er beregnet til å inngå i de aktuelle energirelaterte produkter, og som bringes i omsetning eller tas
i bruk som enkeltdeler for sluttbrukere. Det må imidlertid være mulig å vurdere delenes
miljøpåvirkning på et selvstendig grunnlag. "

Konkrete produkter som skal inngå vil defineres, og følges opp med egne gjennomføringsregler. I
tillegg er det foreslått bestemmelser der staten skal bidra til å fremme energieffektive produkter
ytterligere. Dette omfatter krav om bruk av energimerket ved offentlige innkjøp og statlig bruk av
incitamenter. Medlemsstatene forpliktes til å gjennomføre reklame- og opplysningskampanjer om
innføringen av den nye ordningen i den hensikt å tilskynde en økt ansvarlig holdning hos sluttbrukerne
når det gjelder en mer effektiv utnyttelse av energien. Medlemsstatene forpliktes også til å rapportere
hvert annet år om egen innsats for håndheving av direktivet og hvor godt det etterleves på
medlemsstatens område.

NVEs syn

NVE stiller seg positiv til at det reviderte forslaget utvider virkeområdet til å gjelde energirelaterte
produkter. Vi anser at en utvidelse av virkeområdet vil kunne bidra til å tilskynde forbrukernes
oppmerksomhet omkring energibruk og at mer energieffektive produkter vil komme hurtigere inn på
markedet og i husholdningene. NVE er også positive til at det åpnes for at det under gitte betingelser
skal kunne stilles minimumskrav til energieffektivitet ved offentlige innkjøp og at det også åpnes for
at staten skal kunne pålegges å innføre incitamenter for å stimulere salget av energieffektive
produkter.

Avslutningsvis vil vi peke på at kostnadene for tilsyn med en utvidet energimerkeordning antas å
måtte øke i forhold til dagens tilsyn der kostnaden ligger på ca en million kroner per år.
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