12. februar 2021

Mindre ændringer og justeringer på tværs af produktgrupper før 1. marts 2021
I november 2020 blev vedtaget to såkaldte Omnibus-reguleringer, som indfører mindre ændringer og
justeringer til en række produktforordninger. En oversigt over de berørte produktforordninger fremgår af
tabellen nedenfor.

Omnibus-reguleringerne forventes at træde i kraft inden d. 1. marts 2021, hvor de berørte
produktforordninger finder anvendelse. I øjeblikket behandles de i Europa-Parlamentet.
Der findes to omnibus-reguleringer, som kan læses her:




Omnibus-regulering for produktforordninger under Ecodesigndirektivet
Omnibus-regulering for produktforordninger under Energimærkningsforordningen

Bemærk venligst at ovenstående henvisninger er den vedtagne tekst, men at der fortsat kan forekomme
grammatiske og andre sproglige ændringer. De danske sprogversioner vil foreligge, når reguleringerne
udgives i Den Europæiske Unions Officielle Tidende.
Ingen produktkrav er skærpet med ændringerne indført ved omnibus-reguleringerne. Vær dog
opmærksom på følgende generelle ændringer:








Definitionerne på ”measured” og ”declared” værdier på tværs af produktforordninger
Strømlining af bestemmelse vedrørende omgåelse af krav og software-opdateringer
Revideret definition af ”omgivende produkt” for belysningsprodukter
Revideret definition af ”transportable køle/fryseapparater”
Ny overgangsmetode for elektriske skærme



Ny overgangsmetode for servere og datalagringsprodukter

Se venligst omnibus-reguleringerne for flere detaljer for de enkelte produktgrupper.
Når de endelige versioner udgives vil relevant information kunne findes på Energistyrelsens hjemmeside
i både dansk og engelsk sprogversion på www.ens.dk/energikrav

Det reskalerede energimærke og label2020.dk
Den 1. marts 2021 vil den nye generation af energimærker være tilgængelig for visse hvidevarer, tv'er og
skærme. Den 1. september introduceres den nye generation af energimærker til belysning.
På hjemmesiden label2020.dk finder du informationsmaterialer, som kan guide dig og sikre dig et
overblik over reskaleringen af energimærket. Senest har label2020 udarbejdet en serie af
forbrugerrettede informationsfolder til forhandlere. De er tilgængelige i elektronisk form og de fem
informationsfoldere omhandler: våde hvidevarer, kolde hvidevarer, TV og elektroniske skærme, lyskilder
samt en generel folder for alle reskalerede produktgrupper.
På label2020.dk finder du også et online læringsværktøj, der forbereder
forhandlere og salgspersonale på reskaleringen den 1. marts 2021. Her
vil du kunne se forskellen mellem det nye og det gamle energimærke,
du får gode salgsråd og du vil være i stand til at svare på kundernes
spørgsmål. Endelig vil brugeren kunne downloade et certifikat, der
bekræfter, at man har gennemført kurset for de enkelte
produktområder.
Du finder læringsværktøjet på label2020.dk her

Alle energimærkede produkter skal registreres i EPREL-databasen
Det er obligatorisk for leverandører at registrere alle energimærkede
produkter i EPREL-databasen. Produkter, der markedsføres, og som
modtager den nye generation af energimærker, skal gen-registreres i
overensstemmelse med de nye produktregler; køleskabe, frysere,
vaskemaskiner, opvaskemaskiner tv/elektroniske skærme siden 1.
november 2020, køle og fryseapparater med direkte salg fra 1. marts
2021 og belysning fra 1. maj 2021.
Læs mere om EPREL på Energistyrelsen hjemmeside under energikrav til
produkter.

Revisionsundersøgelse om professionel køling
Revisionsstudiet af ecodesign og energimærkningskrav til køleskabe og frysere til professionel brug er
påbegyndt. Det første interessentmøde afholdes den 18. februar. Tilmelding til mødet og mere
information kan findes på revisionsundersøgelsens hjemmeside her.
I lyset af revisionen vil Energistyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen gerne invitere branchen til et virtuelt
branchemøde om gældende lovgivning for køleprodukter til professionelt brug tirsdag den 23. marts kl.
14.00-15.30.
Branchemødet har til formål at udbrede kendskab til gældende lovkrav, herunder også generel
information om pligt til registrering i EPREL og hvad det indebærer, samt en generel information om
reskaleringen af energimærket.
Spørgsmål og tilmelding til mødet sendes til ecodesign@ens.dk

Denne e-mail er sendt fra Energistyrelsens ecodesign gruppe. Der tages forbehold for evt. fejl i
udlægningen af ecodesigndirektivet, forordninger og andet lovgivningsmæssigt i tilknytning hertil.
Yderligere information kan ses på www.ens.dk/ecodesign
Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet så send en mail til ecodesign@ens.dk

