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Forordninger som trer i kraft i EU i 2019
Prosess

Produkt

Økodesign
(Ø)

Energimerking
(E)

Revisjon

Hushold. kjøle-fryseapparater

x

x

Revisjon

Belysningskilder

x

x

Revisjon

Elektroniske skjermer (inkl TV)

x

x

Revisjon

Hushold. oppvaskmaskiner

x

x

Revisjon

Hushold. vaskemaskiner

x

x

Revisjon

Elektriske motorer og VSD

x

Endring

Krafttransformatorer

x

Revisjon

Eksterne strømforsynere

x

Ny

Sveiseutstyr

x

Ny

Salgskjølemøbler

x

Ny

Tjenere og datalagringsprodukter

x

x

Eksempler på nye bestemmelser i kommende rettsakter
I energimerkeforordningene:
Ny energietikett – tilbake til A-G-skala
• A-klassen (evt også B) tom ved første introduksjon
Registrere energimerkede produkter i EUs produktdatabase (EPREL)
Internett hosting platforms

I de fleste økodesignforordningene:
Forbud mot omgåelse av regelverket (Circumvention)
Sirkulærøkonomi
• Reparerbarhet, holdbarhet/levetid, resirkulerbarhet

Hvorfor lager EU «ny» etikett?
A-klassene overfylt!
Forbrukere synes A er «godt nok»

Behov for forenkling
Gå tilbake til opprinnelig skala
Kombiskap – energiklasser i Norge 2008-2015
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Eksempler på sirkulærøkonomikrav
Enklere demontering, forsiktig/unngå liming og lodding
Unngå å måtte bruke spesialverktøy
Profesjonelle reparatører skal ha tilgang til reparasjons- og
vedlikeholdsinformasjon
Varighet på tilgang til reservedeler (etter at siste enhet er produsert)

Maksimum leveringstid for reservedeler til reparatør (eks 15 dager)
Merking av plasttyper
Merking av giftige stoffer - eks kvikksølv, kadmium
Levetid for enkeltkomponenter

«Sirkulærøkonomi»-standarder under utvikling
prEN45553 – Methods for the assessing the ability to remanufacture eneregy related
products (mulighet for montering og demontering etc)
prEN45554 – Methods for the assessment of the ability to repair, reuse and upgrade
energy related products

prEN 45555 – Methods for assessing the recyclability and recoverability of energy
related products
prEN 45556 – Methods for assessing the proportion of reused components in energy
related products
prEN 45557 – Methods for assessing the proportion of recycled material in energy
related products
prEN 45558 – Develop a method so information on critical raw materials can be
exchanged up and down in the supply chain of energy related products
prEN 50614 – Method to facilitate the preparation for re-use of equipment and
support the WEEE directive

Kanskje nytt i fremtidige rettsakter?
Forbrukere skal velge de mest «sirkulærøkonomi-vennlige» produktene
Behov for et informasjonsverktøy om grad av reparerbarhet
• Skala med 1-5 ikoner, for eksempel stjerner, skiftnøkler
• Skala fra 0% til 100%

EU-studie i 2018: Scoring System on Reparability
• Utviklet et skåringssystem for hvor lett et produkt lar seg reparere/oppgradere

Egen adferdsstudie i 2019 om hvordan forbrukeren forstår informasjon om reparerbarhet
Informasjonsverktøyet kan for eksempel brukes i økodesign eller energimerking

