Versjon 15.4.2004 OED/EV
RAMMENOTAT OM KOMMISJONSDIREKTIV 2002/31/EF AV 22.
MARS 2002 OM ENERGIMERKING AV KLIMAANLEGG TIL
HUSHOLDNINGSBRUK
1. Bakgrunn og status
Direktivet er hjemlet i Traktaten om opprettelse av Det Europeiske
Fellesskap art. 95, jf. EØS avtalen vedlegg II og IV, Rådsdirektiv 92/75/EØF.
Implementeringsfrisen i EU var 1. januar 2003, men direktivet er ikke vedtatt
i EØS-komiteen. Bakgrunnen for dette er at den tekniske standarden som
direktivet baseres på, foreløpig ikke er publisert. Dermed vil ikke direktivet
ha noen juridisk virkning før standarden foreligger. Fordi direktivet blir
vedtatt etter implementeringsfristen i EU, vil direktivet tre i kraft i Norge
dagen etter vedtagelse.
Direktivet er et gjennomføringsdirektiv for rammedirektiv 92/75/EF av 22.
september 1992 om angivelse av husholdingsapparaters energi- og
ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte vareopplysninger.
Etter rammedirektivet skal husholdingsapparater utstyres med et merke
som gir opplysninger om husholdingsartikkelens forbruk av energi og andre
viktige ressurser. Formålet med merkeordningen er at forbrukerne skal
kunne velge mer energieffektive husholdningsapparater og dermed fremme
energiøkonomisering. Kommisjonen har gjennom rammedirektivet fått
fullmakt til å utarbeide gjennomføringsdirektiver for merking av relevante
typer husholdningsapparater. Kommisjonsdirektiv 2002/31/EF spesifiserer
innholdet i merket for klimaanlegg. Energimerkeordningen for
husholdningsapparater er en del av EUs politikk for å fremme
energieffektivisering.
2. Gjeldende norsk rettspraksis på området
Norge har allerede implementert en del av gjennomføringsdirektivene til
Rådsdirektiv 92/75/EF, slik at energimerkeordningen i dag omfatter
kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike, vaskemaskiner, tørketromler
og kombinasjoner av slike, oppvaskmaskiner og lysstoffrør.
3. Norske interesser
Kommisjonsdirektiv 2002/31/EF er et ledd i gjennomføringen av
rammedirektiv 92/75/EF. Direktivets målsetting om å fremme
energiøkonomisering er i tråd med norske interesser knyttet til
energiforsyningssikkerhet og effektiv ressursbruk.

4. Forhandlingssituasjon
Norge har overfor EFTA og Kommisjonen gitt uttrykk for at direktivet er
uproblematisk.
5. Andre Synspunkter
Forskriftsutkastet vil bli sendt på høring.
6. Administrative, økonomiske, budsjettmessige og rettslige
konsekvenser
Direktivet vil bli implementert i forskrifts form med hjemmel i lov om
merking av forbruksvarer av 18. desember 1981 nr. 90, og rammeforskrift av
10. januar 1996 nr. 16 om angivelse av husholdingsapparaters energi- og
ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte vareopplysninger.
OED er delegert myndighet til å utferdige forskrifter vedrørende
energimerkingen ved kgl. res. av 22. desember 1995 nr. 1037 pkt. 3.
7. Konklusjon
Direktivet er i samsvar med norske interesser og bør implementeres i EØS i
likhet med de tidligere gjennomføringsdirektiv for andre
husholdingsartikler.

