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Ændringsforslag
til 2. behandling af

Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling
af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven)
(L24)
[af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt)]
Af energi-, forsynings- og klimaministeren:
Til § 12
1) I stk. 1 ændres »og 3. pkt., stk. 2, 3, 4 eller 5« til »eller 3. pkt., eller stk. 2, 3, 4 eller 5«
[Korrektion]

2) I stk. 2 ændres »artikel 4, stk. 1-2, stk. 4, 2. pkt., stk. 6, 1. pkt. eller artikel 12, stk. 5 og bilag I, stk. 1
og stk. 3« til »artikel 4, stk. 1 eller 2, stk. 4, 2. pkt. eller stk. 6, 1. pkt. eller artikel 12, stk. 5 eller bilag
I, stk. 1 eller stk. 3«
[Korrektion]
Til § 14
3) I stk. 2 ændres »1. januar 2019« til »1. august 2017«
[Ændring af dato for anvendelse]
4) Efter stk. 2 indsættes som nyt stykke:
»Stk. 3. § 12 finder ikke anvendelse på overtrædelser af forordningen, der er begået inden lovens ikrafttræden, hvor omsætningen eller ibrugtagningen af produktet udgør overtrædelsen. For overtrædelser af
lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter, der er begået inden lovens
ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.«
Stk. 3 og 4 bliver hefter til stk. 4 og 5.
[Håndhævelse og straf i forbindelse med produkter bragt i omsætning eller taget i brug i overgangsperiode]
Til § 15
5) I den under § 15, nr. 2, foreslåede bestemmelse i § 68 h, stk. 1, indsættes efter »§ 68 g, stk. 1«: »og
at udøve«.
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[Korrektion]

Bemærkninger
§ 12
Til nr. 1
Den foreslåede ændring er alene af præciserende sproglig karakter og indeholder således ikke materielle
ændringer.
Til nr. 2
Den foreslåede ændring er alene af præciserende sproglig karakter og indeholder således ikke materielle
ændringer.
§ 14
Til nr. 3
Det foreslås i stk. 2, at den foreslåede lov ikke skal gælde for energirelaterede produkter, der er bragt i
omsætning eller taget i brug før 1. august 2017, hvor energimærkningsforordningen trådte i kraft. For sådanne produkter finder de hidtil gældende regler anvendelse.
Det betyder, at hvis et energirelateret produkt er bragt i omsætning eller taget i brug før 1. august 2017,
finder reglerne i lov nr. 455 af 18. maj 2011 (energimærkningsloven) anvendelse. Hvis produktet er bragt i
omsætning eller taget i brug den 1. august 2017 eller senere, finder lovforslaget anvendelse, herunder lovforslagets regler om påbud, forbud, kontrol mv. Se dog det foreslåede stk. 3 om straf.
Der kan dog ikke udstedes forbud og påbud efter lovforslaget vedrørende produkter bragt i omsætning
eller taget i brug i perioden mellem energimærkningsforordningens og lovforslagets ikrafttræden (overgangsperioden), der er så intensive, at de indebærer et ekspropriativt indgreb efter grundlovens § 73.
Baggrunden for ændringsforslaget er et ønske om at kunne håndhæve energimærkningsforordningen
også i forbindelse med produkter, der er taget i brug i den nævnte overgangsperiode.
Til nr. 4
Det foreslås i stk. 3, 1. pkt., at lovforslagets § 12 om straf ikke finder anvendelse på overtrædelser af
forordningen, der er begået inden lovens ikrafttræden, hvor omsætningen eller ibrugtagningen af produktet udgør overtrædelsen. Den foreslåede bestemmelse har til formål at undgå straf med tilbagevirkende
kraft i overensstemmelse med principperne i straffelovens § 3.
Undtagelsen gælder kun, hvor det er omsætningen eller ibrugtagningen af produktet, der udgør overtrædelsen. Manglende overholdelse af f.eks. påbud eller forbud efter den foreslåede § 5, vil kunne straffes
efter den foreslåede § 12, stk. 1, nr. 10, også for produkter bragt i omsætning eller taget i brug i overgangs2

perioden, idet det er den manglende overholdelse af påbuddet el. lign., der udgør den strafbare overtrædelse.
Det foreslås i stk. 3, 2. pkt., at de hidtil gældende regler finder anvendelse for overtrædelser af lov nr.
455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter, der er begået inden lovens ikrafttræden. Det indebærer f.eks., at der også efter 1. januar 2019 vil kunne straffes for manglende overholdelse af påbud meddelt efter lov nr. 455 af 18. maj 2011, hvis påbuddet er udstedt og den manglende overholdelse heraf har fundet sted inden 1. januar 2019.
§ 15
Til nr. 5
Den foreslåede ændring er alene af præciserende sproglig karakter og indeholder således ikke materielle ændringer.
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