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DGETM-EI / 17169714

Geachte Voorzitter,
Hierbij ontvangt u mijn reactie op de vragen van de GroenLinks-fractie over het
‘ontwerpbesluit houdende regels inzake de etikettering van energiegerelateerde
producten’ die op 25 oktober 2017 gesteld zijn.
Hoe worden consumenten over de vereenvoudiging van de schaalindeling van de
energie-etiketten ingelicht?
Conform artikel 7 van Verordening nr. (EU) 2017/13698 inzake energieetikettering (hierna ‘Verordening’) zijn lidstaten verplicht de consumenten en het
bedrijfsleven over de aanpassing van de schalen naar de oorspronkelijke A tot en
met G schaal te informeren door middel van een informatie- en
voorlichtingscampagne die in iedere EU-lidstaat dient plaats te vinden.
In Nederland zal het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat te zijner tijd in
samenwerking met de detailhandel en relevante brancheorganisaties deze
voorlichtingscampagnes verzorgen. De Europese Commissie zal hierbij een
ondersteunende rol vervullen om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening in
de lidstaten coherent is. De vereenvoudiging van de schaalindeling zal, conform
artikel 11 van de Verordening, de komende jaren volgens een vastgesteld
tijdschema per productgroep plaatsvinden.
Kan er bijvoorbeeld een jaartal op energielabels worden gezet, zodat men
duidelijk kan zien of een product een “oud” energielabel heeft of een aangepaste?
De Verordening schrijft in artikel 2 een aangepaste en uniforme opmaak voor het
energie-etiket voor. De voorlichtingscampagnes zullen ervoor moeten zorgen dat
de consument over de introductie van nieuwe labels goed geïnformeerd wordt.
Kunt u toelichten wat er allemaal met de gegevens van deze databank wordt
gedaan? Welke informatie wordt precies in deze databank verzameld? Is de
informatie uit deze databank kosteloos voor iedereen beschikbaar?
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In de Europese productendatabank zal voor elk model van een energiegerelateerd
product dat onder de reikwijdte van de Verordening valt de volgende informatie
worden verzameld: 1) gegevens van het energie etiket, 2) gegevens van het
productinformatieblad en 3) technische documentatie.
De informatie met betrekking tot de gegevens van het energie etiket en het
productinformatieblad is publiek en dus voor iedereen beschikbaar. Deze
informatie kan ook kosteloos worden gedownload uit de productendatabank. De
informatie met betrekking tot de technische documentatie is, vanwege het feit dat
het bedrijfsgevoelige informatie kan bevatten, slechts beschikbaar voor de
Europese Commissie en de nationale handhavingsautoriteiten binnen de EUlidstaten. In Nederland is dit de NVWA. De volledige informatie over de Europese
databank is te vinden in Annex 1 bij de Verordening.

(w.g.)

Eric Wiebes
Minister van Economische Zaken en Klimaat
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