24. juni 2020

Europa-Kommissionen har udsendt en meddelelse
om, at den nye energimærkning implementeres som
planlagt
I en meddelelse i EU-Tidenden den 2. juni 2020 orienterer Europa-Kommissionen om, at datoen for
indførelsen af den nye energimærkning af elektroniske skærme og husholdningsprodukterne
vaskemaskiner, vaske-/tørremaskiner, køle-/fryseapparater og opvaskemaskiner fastholdes på trods af
covid-19-krisen og henvendelser om vanskeligheder i denne sammenhæng. Datoen for introduktionen
af det nye energimærke er således fortsat 1. marts 2021, og leverandører skal fra 1. november 2020
stille et reskaleret energimærke til rådighed sammen med de produkter, de bringer i omsætning samt
registrere de nye produktbladsparametre i den europæiske produktdatabase EPREL.

Europa-Kommissionen anmoder om proportionalitet i det nationale tilsyn
Europa-Kommissionen giver i meddelelsen udtryk for, at de er opmærksomme på de vanskeligheder,
som industrien kan have med at opfylde sine forpligtelser i forhold til gældende lovgivning. For at
imødekomme industrien opfordrer Europa-Kommissionen de nationale
markedsovervågningsmyndigheder til at udvise proportionalitet i deres tilsyn og tage hensyn til de
ekstraordinære omstændigheder, som følge af covid-19-krisen, og industriens behov for fortsat at
kunne bringe produkter i omsætning.
Såfremt markedsovervågningsmyndigheder følger Europa-Kommissionens opfordring, vil EuropaKommissionen undlade at iværksætte traktatbruds-procedurer, så længe den manglende håndhævelse
er begrænset til de omfattede produktgrupper og er tidsbegrænset til overgangsperioden fra 1.
november 2020 til 1. marts 2021.
Sikkerhedsstyrelsen er markedsovervågningsmyndighed i Danmark for ecodesign- og
energimærkningskrav til energirelaterede produkter.

Overgangsperioden er en forberedelse til ny energimærkning
Ifølge de nye reguleringer skal leverandører i overgangsperioden fra 1. november 2020 til 1. marts
2021 levere produkter, der er omfattet af de nye lovkrav, med to energimærkningsmærker - både det
nuværende og det nye reskalerede energimærke. Derudover skal leverandører opdatere oplysningerne

om de energimærkede produkter, de bringer i omsætning, i produktdatabasen EPREL. Dette skal sikre
en let og sikker introduktion af den nye energimærkning for leverandører og forhandlere.
Bemærk at leverandører allerede nu kan registrere produkter, der er omfattet af de nye krav, i
produktdatabasen EPREL og downloade det nye energi mærke. Se mere på ens.dk.

Overgangsperiode for informationskrav til eksterne strømforsyninger
Den 1. april 2020 trådte skærpede ecodesignkrav til eksterne strømforsyninger i kraft, herunder krav
om supplerende information på mærkepladen og offentlig adgang til teknisk information på
producentens, importørens eller den bemyndigede repræsentants hjemmeside. Europa-Kommissionen
orienterer i sin meddelelse af 2. juni 2020 også om, at Europa-Kommissionen grundet covid-19pandemien ikke vil indlede traktatbruds-procedurer mod medlemsstater, der ikke håndhæver de nye
informationskrav om eksterne strømforsyninger i perioden 1. april 2020 til 30. september 2020.
Læs meddelelsen fra Europa-Kommissionen i EU-Tidende her.

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

