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Ændringsforslag til L 24 (forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven))
Der fremsendes hermed ændringsforslag til L 24 (forslag til lov om supplerende
bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) forud for 2. behandlingen af lovforslaget den 20. november 2018.
Der er foretaget en række ændringer blandt andet på baggrund af lovtekniske bemærkninger fra Folketingets Lovsekretariat. Der er dels tale om tekniske ændringer
til § 12 og § 15, nr. 2, og dels om materielle ændringer til § 14.
Vedrørende § 12 præciseres, at der kan straffes for overtrædelse af hver enkelt af
de nævnte bestemmelser. Dvs. man skal ikke have overtrådt flere af bestemmelserne, for at kunne straffes.
Vedrørende § 14 indeholder ændringsforslaget en udvidelse af mulighederne for at
udstede påbud og forbud i medfør af energimærkningsforordningen.
Baggrunden er, at enkelte bestemmelser i forordningen ikke kan håndhæves efter
gældende lov. Det drejer sig om forbud mod, at produkters ydelse automatisk ændres når de testes, samt at softwareopdateringer forringer et produkts energieffektivitet uden samtykke. De nævnte overtrædelser vil kunne håndhæves efter lovforslaget, men kun for produkter, der er bragt i omsætning efter 1. januar 2019.
Med det fremsendte ændringsforslag sikres det, at der efter den 1. januar 2019 kan
udstedes påbud og forbud i forbindelse med manglende overholdelse af de nye
regler i forordningen - også for produkter, der er sat i omsætning imellem forordningens og lovforslagets ikrafttræden.
Vedrørende § 15 indeholder ændringsforslaget alene præciseringer af sproglig
karakter og indeholder således ikke materielle ændringer.
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