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Høring - endringer i forbrukermerkeloven- energimerkeforordningenfor produkter
Forbrukerrådetviser til høringsbrev19.10.2018,med svarfrist31.01.2019,om forslagom gjennomføringav
Europaparlamentets
- og rådsforordning(EU)2017/1369om fastsettingav rammeverketfor energimerking
og om opphevelseav direktiv 2010/30/EU(energimerkeforordningen).

Genereltom energimerkeforordningen
og grønt forbrukerskifte
Forbrukerrådeter opptatt av at Norgeskalnå målsettingenom å bli et lavutslippssamfunn
innen 2050.I
2017 lanserteForbrukerrådeten politiskplattform for et mer bærekraftigforbruk, som heter «Grønt
forbrukerskifte»1. I vår plattform er vi blant annet tydeligepå at vårt forbruk av varer og tjenesterbidrar til
miljøutfordringeneverdenstår overfor. Forbrukeresatferd og at det blir enklereå ta miljøvennligevalg som
forbruker,er derfor viktig.
Det avhengerderimot blant annet av at forbrukerefår riktig informasjonom de miljømessigekonsekvensene
ved kjøp av produkter eller tjenester.Energimerkinger en av de best fungerende
miljøinformasjonsforordninger
vi har per i dag,der f orbrukerundersøkelser
viserat rundt 85 %av europeiske
forbrukereser på energieffektivitetsetiketternår de kjøperprodukter.
IfølgeEuropakommisjonen
vil resultatet av energimerkersammenmed miljøvennligestandardergi en årlig
energibesparelsepå rundt 175 Mtoe innen 2020,omtrent lik det årligeprimæreenergiforbruketi Italia.For
forbrukerebetyr dette en gjennomsnittligbesparelsepå opptil €500 per år på husholdningenes
energiregninger.Det sier segselvat et velfungerendesystemvil gi stor nytte bådefor forbruker og miljø.
Endringav merkeskala
en: positivforandring,men forbrukerinformasjonmå sikres
Forbrukerrådetmener at den nåværendeskalaenmed A+++til G kan væremisvisendeoverfor forbrukere.
Brukenav tegn og plusserpå skalaenhar bidratt til å tilslørebetydeligeforskjelleri energiprestasjon.Det er
derfor veldigpositivt at ordningengår tilbake til den enklereskalaenfra A til G. Samtidiger det viktig at
ordningenforblir relevanti forhold til den tekniske utviklingen,og at kommisjonenmed jevnemellomromreskalererenergiskalaen.
Denstørstesvakhetenav fornyelsen er at overgangsordningen
er for romslig.I en periodefremovervil A+++
fortsatt væreden bestekategorien, mensfor andreprodukter vil bestekarakterbli A. Envissoverganger
uunngåelig,men perioden som nå foreslås,virker unødvendiglang.Det er i mellomtidenderfor av stor
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betydningat forbrukerneer godt informert om de nye skalaene,sidennoe overlappingav gamleog nye
etiketter, samt enkelteuoverensstemmelser
mellom ulike produktgrupper, må forventes.Samtidiger det
viktig å informere om effekteneav re-skalering:Med den nye skalaenkan for eksempelen TVmed
nåværendekategoriseringA+++bli B, uten endringi det faktiskeenergiforbruket.
Forordning(EU)2017/1369forplikter medlemslandenetil å sikreat innføringav etiketter og oppskaleringer
ledsagetav opplærings- og reklamekampanjer.Forbrukerrådetmenerdet er essensieltå sette av tilstrekkelig
med ressurserfor forbrukerinformasjonskampanjer
for å sikreat forbrukerneforstår de fornyedeskalaene
samt skilnadermellom forskjelligeproduktgrupper,og kan ta et informert valg.

Ny produktdatabase
hjelperforbrukereå ta informerte valg,og kanbidra til mer effektivt markedsovervåking
EU/EØS
-områdeter av de sistestore velutvikledeøkonomiene som ikke har et obligatoriskregisterog en
offentlig databaseav energiregulerteprodukter.Det er derfor viktig og av stor betydningat dette nå blir
etablert. For forbrukereer databasenet verktøytil å identifiserede mest effektiveprodukter på markedet.
Det forbedrededatasystemetvil ogsåbidra til å sikremer effektiv markedsovervåking
, som for sin del er
meget viktig for å sikreforbrukernestillit til ordningen. Forbrukerrådetser utviklingenav en slik database
som sværtpositivt.
Det er imidlertid viktig å sikreat den offentligedelenav databasener lett tilgjengeligog søkbarfor
forbrukere,slik at det er mulig effektivt å sammenligneforskjelligeprodukter.

Tilsyn,sanksjonerog testing
Energimerkinger en ordningsom er avhengigav at forbrukerehar tillit i systemet,og dennetilliten henger
for sin del tett sammenmed effektivt tilsyn.
Forbrukerrådetvil derfor understrekeviktighetenav tilstrekkeligeressursertil tilsyn som sikrerat det er
samsvarmellom den informasjonsom gisog det reelleenergiforbruket.Her vil det ogsåværeviktig med økt
samarbeidmellommyndighetenei ulike medlemsland
, som angitt i artikkel8(4) av forordningen.
Et annet aspektsom Forbrukerrådetmener bør bli gjenstandfor videreforbedring,er de faktiske
testmetodenesom brukestil å bestemmeenergiklassenav et gitt produkt. Enstudie utført av fire frivillige
organisasjoner,viserfor eksempelat det kan væreet betydeliggapi energiprestasjonav et gitt apparati
testmiljøetmot faktiskbruk.2 EU-forordningenviser til sammeproblematikkeni begrunnelse35. Dette bør
fremhevesi den nasjonalekonteksten, og Norgebør arbeidefor fornyelseav testmetoderi CENELEC
, slik at
metodenei fremtiden samsvarerbedre med virkeligeforbruksforhold.

Generellkommentarom fremtidenog mulig utvidelseav energimerking
Forbrukerrådetser nytte i å tenke hvordanenergimerkingkan videreutviklesfor å fremme ikke bare
energieffektivitet,men ogsåsirkulærøkonomimer generelt.
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EU-kommisjonenhar jobbet med en studie om et mulig «scoringsystem» for å informere forbrukereom
mulighetentil å reparereog – når det er relevant– oppgradereprodukter.Enmulighetvil væreå leggetil slik
informasjoni energimerket.
Ulikestudier viserat forbrukerehar en økendeinteressefor å reparereprodukter. En merkingmed
informasjonom reparerbarhetkan bidra til å flytte forbruket mot mer sirkulæreprodukter. Denne
informasjonenkunneleggestil energimerketfor å gi forbrukerneet mer detaljert bilde av produktet som
helhet, og sikresynlighetenav slik informasjon.
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