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EUs "SOMMERPAKKE" - INNSPILL VEDR. ENERGIMERKING 
 
 
Vi beklager et noe sent innspill, men vil i det følgende peke på noen vesentlige 

momenter knyttet til energimerking, basert på forslag til forordning (2015/0149 

(COD)). 

For produsentene er det viktig at kravene til energimerking er klare og 

transparente, og at det har en viss varighet. Det kan bli komplekst med bytte fra 

eksisterende kriterier til nye, særlig når det gjelder varer som er plassert på 

markedet. Ikke bare skal produsenten oversende rett merking iht. ny versjon, 

distribusjons-/butikkleddet skal også ha kunnskap og kapasitet til å gjennomføre 

om-merking. Produsenter av flere produktgrupper er engstelige for forslaget om 

at det i overgangsperioder ikke vil være produkter som er topp-merket. Dette er 

forhold som vi mener man må vurdere nøye. Kravene til merking av produkter 

skal ikke være i motstrid med varepakken, men bidra til styrking av det indre 

markedet.  

Norsk Industri syns det er viktig at forbrukere får produktinformasjon som er 

enhetlig og tydelig, alle aspekter kan ikke dekkes av ett merke. Vi mener at en 

"fornyelse" av energimerket bør favne en energiskala fra A-G. Dette kan bidra til 

at fremtidig produktutvikling kan dekkes, men vi ønsker at hver produktgruppe 

behandles individuelt (case-by-case). Norsk Industri ber om at B2B-produkter 

ikke skal energimerkes. 

Et av punktene som foreslås er en produktdatabase. Dette kan ikke Norsk 

Industri støtte. Ønsket om produktdatabaser reises fra tid til annen, blant 

argumenter mot er spørsmål om hvem som har ansvar for kvaliteten på data, 

vedlikehold av base, kostnader, beskyttelse av patenter og 

bedriftshemmeligheter, samt hvilke data som skal legges inn og for hvor lenge. 

Vi mener at markedstilsyn ikke kan utøves ved gjennomgang av en database, 

det er fysisk prøving og gjennomgang som må til. Vi ønsker heller at det legges 

ressurser i samarbeid mellom markedstilsynene gjennom EØS-statene. 

Belastningen ved nye krav kommer bare til de produsenter som følger 

regelverket. 
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