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Een nieuwe, strengere schaal van A tot en met G die de energie-efficiëntie van huishoudelijke apparaten
toont, moet binnen 5 jaar worden ingevoerd om gelijke tred te houden met de technologische
vooruitgang. De meeste toestellen op de markt voldoen nu aan de vereisten van categorie A zoals die in
2010 werden omschreven. Daarom zijn er steeds meer plussen nodig om energie-efficiëntie aan te
duiden. Een strengere schaal moet ervoor zorgen dat producenten steeds efficiëntere toestellen
ontwikkelen.
Het Parlement keurde het aangepaste voorstel goed met 580 stemmen voor en 52 stemmen tegen, er
waren 79 onthoudingen. De onderhandelingen met de Raad over de uiteindelijke vorm van de wetgeving
kunnen nu van start gaan.
"Etiketten [...] waarvan de schaal is aangepast voor bestaande productgroepen" moeten binnen vijf jaar na
de inwerkingtreding van de wetgeving worden ingevoerd, "om te zorgen voor een homogene A tot en met
G", zegt de gewijzigde tekst. Bij eventuele toekomstige aanpassingen van de schaal, moet worden gestreefd
naar een geldigheidsduur van ten minste 10 jaar. Aanpassingen moeten gebeuren wanneer 25% van de
verkochte toestellen in categorie A valt of 50% van de verkochten toestellen in categorieën A en B.
Bij de invoering van een nieuw schaal, moet de hoogste categorie (en in producten waar snelle
technologische vooruitgang is de 2 hoogste categorieën) leeg zijn, zeggen Europarlementsleden.
Wanneer energieklassen F en G niet meer zijn toegestaan voor bepaalde productgroepen (bijvoorbeeld
omdat modellen in die categorieën niet meer voldoen aan milieuvereisten), moeten deze op het etiket in
grijs worden weergegeven. De kleurenschaal van donkergroen tot rood wordt dan gebruikt voor de
overblijvende categorieën a tot en met E.
Informatie over energie-efficiëntie op etiketten en in advertenties
Het etiket moet informatie geven over de energie-efficiëntieklasse van het product en het absolute
verbruik in kWh, weergegeven per jaar of per "relevante periode" bevatten, aldus de tekst.
Volgens de herziene regels moeten leveranciers en dealers verwijzen naar de energie-efficiëntieklasse van
het product in advertenties en technische reclamemateriaal.
Realistische testomgeving
De testmethoden en -omgeving moeten zo veel mogelijk aansluiten bij het werkelijke gebruik van een
bepaald product door de gemiddelde consument, zeggen stelt het EP. Het vraagt de Commissie om
voorlopige meet- en berekeningsmethoden te publiceren.
Transparante informatie voor consumenten
De EP-leden pleiten voor het opzetten van een productendatabank, bestaande uit een website voor
consumenten, met informatie over elk product, en een elektronisch platform om de nationale autoriteiten
voor markttoezicht te ondersteunen, met informatie beschikbaar in de talen van het land.
De wetgeving inzake etiketten met energie-efficiëntie is van toepassing op producten die een significant
direct of indirect effect op het energieverbruik hebben.
Tweedehandsproducten en transportmiddelen zoals liften, roltrappen en transportbanden zijn vrijgesteld.
Volgende stappen
Onderhandeling met de Raad over de ontwerpwetgeving vangen de komende weken aan.

