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FÖRSLAG
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning i
landskapet Åland av lag om anordningars energieffektivitet.
Genom lagen och de bestämmelser som skall meddelas med stöd av lagen skall bland
annat Europaparlamentets och rådets direktiv om energieffektivitetskrav för elektriska
kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk (96/57 /EG) samt rådets direktiv
om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle
(92/42/EEG) genomföras i landskapet.
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ALLMÄN MOTIVERING
1. Allmänt
Energibesparing och effektiv energianvändning har en central roll i landskapets
energipolitik. Detta framgår bland annat av den energisparplan för landskapet Åland vilken
landskapsstyrelsen antog den 20 mars 1997, och som innehåller övergripande beslut om
energibesparing. Energibesparing och energieffektivitet har stor betydelse inom flera
områden. Energibesparing och energieffektivitet bidrar bland annat till att skydda miljön
och att öka konkurrenskraften.
Inom EU strävar man efter att utveckla en enhetlig politik för energisparandet och
energisparandet inom EU stöds av olika forsknings- och demonstrationsprogram. Den
Europeiska unionens råd har som mål att gemenskapens koldioxidutsläpp skall stabiliseras
så att utsläppen år 2000 ligger på samma nivå som år 1990. Avsikten är att EG:s energisparprogram SAVE (Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency), vilket antogs
genom rådets beslut 91/565/EEG, skall bidra till att en del av målen gällande minskning
av koldioxidutsläppen uppnås. För att uppnå de uppställda målen innehåller SAVEprogrammet åtgärder av flera olika slag på flera olika nivåer. Bland normåtgärderna har
bestämmelser om energimärlming av hushållsmaskiner, om effektivitetskrav för kylanläggningar samt om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller
gasformigt bränsle antagits.
Energimärkningen av hushållsapparater är inte reglerad i landskapslagstiftningen. I
landskapet finns inte heller någon lagstiftning om energieffektivitetskrav för hushållsapparater eller om specifiserade energieffektivitetskrav för värmepannor.

2. EG-direktiv
2. I. Bestämmelser om energimärkning
Genom rådets direktiv 92/75/EEG om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser, nedan
energimärkningsdirektivet, har bestämmelser om energimärkning antagits. Syftet med
direktivet är att säkerställa att samtliga berörda hushållsapparater förses med information
om energiförbrukningen genom märkning och enhetlig information. Informationen skall
upplysa kunden om energiförbrukningen vid praktisk användning och försöka få kunderna
att köpa apparater som förbrukar mindre energi. Kravet på märlming påverkar också
tillverkarna eftersom kundernas energimedvetenhet medför en ökad efterfrågan på
energieffektiva apparater.
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Energimärkningsdirektivet är ett ramdirektiv. Närmare bestämmelser om varje
apparatgrupp skall enligt direktivet meddelas i särskilda direktiv, s.k. genomförandedirektiv. Exempel på genomförandedirektiv är direktiv 94/2/EEG om märkning som anger
energiförbrukningen hos elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk, direktiv 96/60/EG om energimärkning av kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för
hushållsbruk, direktiv 96/89/EG om ändring av direktiv 95/12/EG om energimärkning av
tvättmaskiner samt direktiv 97117/EG om energimärkning av hushållsdiskmaskinet.
Energimärket, som skall fästas på de hushållsapparater som saluförs, skall visa
apparatens energiförbrukning under den tid apparaten används. På försäljningsställen som
vänder sig direkt till slutkund eller där apparater finns till allmänt påseende skall ett
energiförbrukningsmärke fästas synligt på hushållsapparaterna. Kunden skall också få
information genom ett infonnationsblad. Därutöver skall teknisk dokumentation upprättas
i den utsträckning som behövs för att kunna bedöma riktigheten av den information som
finns på etiketten och i informationsbladet. Begagnade apparater och modeller av hushållsapparater som slutat tillverkas innan det relevanta genomförandedirektivet har trätt i kraft
behöver inte märkas eller förses med informationsblad.

i' energimärkningsdirektivet ges varuleverantören, d.v.s. tillverkaren, dennes befullmäktigade representant inom gemenskapen eller den person som släpper ut apparaten på
gemenskapens marknad, ansvaret för energimärkningen samt för produktdeklarationen och
tillgången på tekniskt informationsmaterial i anknytning till denna. Varuleverantörerna
skall ge minutförsäljarna allt nödvändigt inforn1ationsmaterial.
Energimärkningsdirektivet skall tillämpas oberoende av vilken energiform en
hushållsapparat förbrukar. El och gas är dock de energiformer som har störst betydelse.
Enligt rådets direktiv 86/594/EEG av den 1 december 1986 om luftburet buller från
hushållsapparater skall en uppgift oni bullernivån ingå i energimärkningen om sådan finns.
Energimärlmingsdirektivet anger därför att det är lämpligt att annan information eller
märkning som omfattas av EG-rätten skall ingå i energimärkningen.
2.2. Bestämmelser om energieffektivitet
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG om energieffektivitetskrav för
elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk, nedan kyl- och
frysapparatsdirektivet, antogs 1996. Medlemsstaterna skall anta de bestämmelser som är
nödvändiga för att uppfylla direktivet inom ett år efter det att direktivet antogs. Bestämmelserna skall tillämpas i medlemsländerna från den 3 september 1999.
Kylskåpen och frysarnas andel av huhållsapparaternas elförbrukning utgör cirka 30
procent. Elförbrukningen varierar dock kraftigt mellan olika modeller av kylskåp och
frysar med samma volym och egenskaper. I direktivets ingress anges att de åtgärder för en
förbättrad energieffektivitet som genomfö1is på de senaste modellerna av kylskåp och
frysar inte påtagligt ökar tillverkningskostnaderna. Den kostnadsökning som uppstår
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återbetalas inom några få år i form av lägre elkostnader. Därutöver minskar koldioxidutsläpp och andra föroreningar.
Direktivet skall tillämpas på nya nätanslutna kylskåp och frysar, även i kombination.
Utanför direktivets tillämpningsområde faller kylskåp och frysar som även kan utnyttja
andra energikällor, t.ex. batterier samt kylskåp och frysar som drivs med hjälp av gasol,
stadsgas, biogas eller fotogen. Kyl- och frysanläggningar för kommersiellt bruk omfattas
inte heller av direktivets bestämmelser.
Rådets direktiv 92/42/EEG om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med
flytande eller gasformigt bränsle, i det följande effektivitetskravdirektivet, antogs 1992.
Effektivitetskraven på pannor skall tillämpas från 1 januari 1998. Direktivet gäller enbart
nya pannor med en märkeffekt på minst 4 kW och högst 400 kW som eldas med flytande
eller gasformiga bränslen och som släpps ut på gemenskapens marknad.
Direktivet föreskriver en obligatorisk CE-märkning av alla pannor som faller inom
direktivets tillämpningsområde.
Tillverkaren, dennes befullmäktigade representant inom gemenskapen eller den som
släpper ut apparaten på gemenskapens marknad skall försäkra sig om att vaije apparat som
släpps ut på marknaden uppfyller de i direktivet uppställda kraven.
De effektivitetskrav som ställs på apparater och anordningar i kyl- och frysdirektivet
samt effektivitetskravdirektivet medför att de ur energieffektivitetssynpunkt sämsta
produkterna försvinner från marknaden.
De ovan nämnda direktiven är ett sätt att realisera EG:s mål att spara energi och
minska koldioxidutsläppen. Därutöver är syftet att främja EG:s inre marknad genom att
harmonisera de föreskrifter som gäller effektivitetskraven. En sådan reglering kan annars
bli ett tekniskt handelshinder.

3. Regeringens proposition med förslag till lag om anordningars energieffektivitet
I regeringens proposition RP 220/1997 rd med förslag till lag om anordningars
energieffektivitet föreslås att en ny lag antas i vilken det uppställs krav på anordningars
energimärkning och energieffektivitet.
Lagen skall tillämpas på sådana nya anordningar som skall släppas ut på marknaden
och för vilka Europeiska gemenskapen uppställt krav i fråga om energieffektivitet, om
märkning, om angivande av förbrukningen av energi och andra resurser eller om angivande
av buller.
Enligt förslaget skall, med beaktande av Europiska gemenskapens rättsakter, handelsoch industriministeriet och miljöministeriet meddela närmare bestämmelser om varje
särskild anordningsgrupp.
Aiiordningsleverantören, d.v.s. anordningens tillverkare, dennes befullmäktigade
representant eller importör som släpper ut anordningen på marknaden inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, ansvarar för att anordningen uppfyller de krav som ställs
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i eller med stöd av lagen. En anordningsleverantör skall också utarbeta tekniskt infonnationsmaterial om anordningen. Samtidigt uppställs krav på att den som försäljer eller som
annars mot vederlag överlåter anordningar till någon annan skall kunna påvisa att anordningarna och energimärkningen av dem uppfyller de krav som ställs i eller med stöd av
lagen.
Det föreslås att behörigt ministerium skall bemyndigas att utse särskilda besiktningsorgan. De krav som skall uppfyllas av organen skall anges i förordning. De bestämmelser
om godkännande av besiktningsorgan som intagits i förslag till förordning överensstämmer
med de krav som uppställs i effektivitetskravsdirektivet.
Förslaget innehåller särskilda bestämmelser om en tillsynsmyndighet, om tillsynsmyn- .
dighetens rätt att erhålla upplysningar från den som överlåter anordningar mot vederlag
och av besiktningsorganet samt om tillsynsmyndighetens rätt att få tillträde till
tillverknings-, lagrings- och försäljningsställe. I förslaget regleras också tillsynsmyndighetens rätt till provexemplar samt vem som skall stå för kostnaderna för undersökning om en
anordning inte uppfyller de krav som ställs. Tillsynsmyndigheten ges också rätt att kräva
ändringar i anordningen och i energimärkningen samt förbjuda tillverkning, saluhållande,
försäljning och annan överlåtelse om de krav som ställs inte uppfylls.
Förslaget innehåller också bestämmelser om vite och straff, om sökande av ändring
samt om besiktningsorganets möjlighet att ändra sitt eget beslut.
Avsikten är att lagen skall träda i kraft den 1 januari 1998.

4. Landskapsstyrelsens förslag
4.1. Blankettlag
Som angivits ovan har flera EG-direktiv antagits i vilka krav uppställs på anordningars
energieffektivitet och energimärkning. EG-direktiven innehåller detaljerade bestämmelser
som till största delen är av teknisk natur. För att dessa direktiv skall kunna genomföras på
ett smidigt sätt i landskapet föreslår landskapsstyrelsen att landskapets energilagstiftning
kompletteras med en landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av rikets lag om
anordningars energieffektivitet.

4.2. Föreslagna undantag
Enligt 5 § 2 mom. i regeringens förslag till lag om anordningars energieffektivitet
skall den som i Finland håller till salu eller annars mot vederlag överlåter anordningar,
eller som för ut anordningar ur Finland, kunna påvisa att anordningarna samt energimärkningen av dem uppfyller ställda krav. Landskapsstyrelsen föreslår att dessa bestämmelser

i landskapet skall tillämpas på den som i landskapet Åland håller till salu eller annars mot
vederlag överlåter anordningar eller som för anordningar från landskapet.
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Enligt 10 § 2 mom. 2 punkten skall tillsynsmyndigheten, om en anordning inte
uppfyller ställda krav, ha rätt att uppbära kostnaderna för provning och undersökning av
anorqningen av dess finska tillverkare eller av den importör som släpper ut anordningen på
den finska marknaden. Enligt landskapsstyrelsens förslag skall dessa kostnader i landskapet kunna uppbäras av åländska tillverkare, av den som fö1i in anordningen i landskapet
och av den som släppt ut anordningen på den åländska marknaden.
Landskapsstyrelsen föreslår också att 20 § i rikets lag, enligt vilken ett flertal handelsoch industriministeriebeslut skall förbli i kraft, skall undantas från tillämpning i landskapet. Landskapsstyrelsen avser i stället att genomföra bestämmelserna i en landskapsförordnmg.
Slutligen föreslås det att landskapsstyrelsen skall bemyndigas att i landskapsförordning besluta om genomförandet av EG:s direktiv om angelägenheter som avses i
denna lag. En sådan regel har tidigare intagits i vissa blankettlagar, bland annat i
landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om livsmedel, i
landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet samt i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om
kemikalier. Genom denna bestämmelse underlättas genomförandet av nya direktiv samt av
ändringar av befintliga direktiv, vilka faller inom lagens tillämpningsområde.

5. Ärendets beredning
Förslaget har utarbetats som tjänstemannaberedning.

6. Förslagets verkningar
6.1. Ekonomiska och organisatoriska verkningar
Förslaget medför inte några ekonomiska eller organisatoriska verkningar av betydelse
för landskapet. Tillsynen kan i stor utsträckning utföras i samband med landskapsstyrelsens marknadskontroll av elmateriel.

6. 2. Miljömässiga konsekvenser
En minskad energiförbrukning medför minskade utsläpp av koldioxid. Landskapsstyrelsens förslag kommer inte ensamt att medföra någon märkbar effekt på miljön, men
eftersom samma effektivitetskrav skall uppställas av alla EU:s medlemsländer kommer
förslaget att bidra till en positiv verkan på miljön på längre sikt.
Med märkningar och effektivitetskrav som omfattar hela Europa kan man indirekt
påverka energieffektiviteten även hos anordningar som tillverkas i andra länder eftersom
kraven även gäller de anordningar som kommer in på gemenskapens marknad utifrån.
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7. Ikraftträdande
Landskapsstyrelsens avsikt är att lagen skall träda i kraft så snmi som möjligt.

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.

Lagtext
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LANDSKAPSLAG
om tillämpning i landskapet Åland av lag om anordningars energieffektivitet
I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:
1§

Inledande bestämmelse
Lag den

om anordningars energieffektivitet (FFS

I

) skall, med i denna lag

angivna avvikelser, tillämpas i landskapet Åland.
Ändring av lagen om anordningars energieffektivitet skall gälla i landskapet från det
att den träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

2§
Språkkrav
Information som enligt de författningar som avses i 1 och 6 §§skall ges vid marknadsföring av anordningar som faller inom denna lags tillämpningsområde skall i landskapet
ges på svenska, om inte landskapsstyrelsen av särskilda skäl beviljar undantag från kravet.
3§

Förvaltning
De förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 och 6 §§ankommer
på statens myndigheter skall i landskapet skötas av landskapsstyrelsen till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

4§
Avvikelser från tillämpning av bestämmelser i lagen om utkomststöd
Bestämmelserna i 20 § lagen om anordningars energieffektivitet skall inte tillämpas

i landskapet.
Vad i 5 § 2 mom. föreskrivs om Finland skall i landskapet gälla landskapet Åland.
Vad i 10 § 2 mom. 2 punkten föreskrivs om finska tillverkare och om den importör
som släpper ut anordningen på den finska marknaden skall i landskapet gälla åländska
tillverkare och den som fört in anordningen i landskapet och släppt ut den på den åländska
marknaden.
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5§
Överklagande
Beslut som fattats med stöd av denna lag överklagas enligt bestämmelserna i de
författningar som avses i 1 och 6 §§, dock så att beslut som landskapsstyrelsen fattat
överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.
6§

Landskapsförordning
Landskapsstyrelsen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning
besluta att författningar som utfärdats med stöd av rikets lag om anordningars energieffektivitet skall tillämpas i landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsstyrelsen föreskriver.
Landskapsstyrelsen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning
besluta om genomförandet i landskapet av EG:s direktiv rörande angelägenheter som avses

i denna lag.
Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas
vid behov genom landskapsförordning.

Denna lag träder i kraft den

Mariehamn den 18 december 1997.

Lantråd

Roger Jans son

Föredragande ledamot

Bengt Häger
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:l)

Allmiinna bcstiimmelscr

I §
Syftet med denna lag är att förbättra energieffektiviteten hos anordningar.

2 §
Denna lag tillämpas på sådana anordningar
som skall släppas ut på marknaden och om
vilka Europeiska gemenskapen förutsätter att
medlemsstaterna skall utfärda bestämmelser
om deras energieffektivitet, om märkningen
av den eller om angivande av förbrukningen
av energi och andra resurser eller om angivande av buller.
Denna lag tillämpas inte på sådana anordningar om vilkas energieffektivitet, märkningen av den eller om angivande av
förbrukningen av energi och andra resurser
eller om angivande av buller bestäms i en
annan lag eller i bestämmelser som har meddelats med stöd av en annan lag.
3 §
I denna lag avses med
I)
anordnin[t en särskild, självständigt
fungerande, tekmsk helhet,
2)
energieffektivitet anordningens direkta encrgiforbru'Kningsegenskaper,
J)
besiktningsorgan ett organ som har
konstaterats behörigt och som ministeriet har
godkänt och som har godkänts att utföra de
uppgifter som enligt denna lag och de bestämmelser som har meddelats med stöd av
den ankommer på ett besiktningsorgan,
4)
CE-märkning märkning om vilken
bestäms i lagen om att vissa produkter skall

!lled

CT-lll:irl--11111~· (I \l<iil()').1).
ursliifi/Hlllilc /){I 11111rk11od1•11 1llsLq1-

pa11de av en ny anordning f()r l<irS:ilj11111~·
eller oms;iuning inom Europeiska e1'01111111 isb samarbetsområdet,
6)
andra resurser vallen, 1--emil--alil'I
eller andra eventuella substanser som :lllordninl!.Cll förbrubr vid sedvanli!!. :111,·:i11d11i11c>.
7) 111i11isren11111 hehiirigt' mi11ister11;111
som avses i reglemente! fiir statsr;°1dl'I
( 1522/ 1995),
8)
I il/.\yn.w1y11d(r.;lw1

s:ikcrhetst ekn ik-

centra len samt
9)
anord11ingslevera11!1)r anordningens
tillverkare, dennes befullmäktigade representant eller importör som släpper ut ;-:nordning.en pi\ marknaden inom Europeiska ekonom iska samarhetsom r<idel.

2 kap.

Anordningars övcr·cnsstimrnelsc och
ccrtifiaing ~1v den samt bcsiktningsorgan

4§

Ministeriet meddelar bestämmelser om
I)
energieffcktivitctskraven for anordlll!H~ar,

2) hur energiförbrukningen och fiirbrukningen av andra resurser samt buller
s~all anges vid marknadsföringen av anordningar,
3)
de uppgifter om förbrukningen a\
enen?. i och andra resurser samt om hu lin
vilka skall fogas till anordningarna samt
4)
de forfaranden som skall anviind:i~
för påvisande av överenssUimmelse.
Ministeriet beslutar om lrnr CE-miirknin~-
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en skall anv:i11das n;ir arwrdningar so111 uppfyller rncrgicfkktivitctshra\ en sLipps ut p:'I
111arh 11:1dc·11

5

~

De a1uml11i11g:1r S(\Jll shall sl:ipp:1:-. 11t p;1
111:1rh11ade11 tll'h (k 11ppg1 t'tc'I sn111 ges i c'lll'I
'.cirn:irh11irll!.e11 :t\' <klll sh:11! llJ'l'h IL1 de kr:1\
~<\Jll h:rr st:illh i tk11n:1 1:1~· <lc·li llll'd st, id :11
dc·11. :\1l\1rd11i11~!.Sk\·er;inltlll'J ll:l sh:11! siir1:1
l\ir :lit \ aqe anordning S<'lll '1:1r sLippts ut p:i
111arh11ade11 lKli (k uppµ.1ftcr Slllll skall ge:-; i
energim:irkningen av den uppfyller de krav
~<llll h:ir st:illts i dc11n:1 laQ och 111cd stiid ;iv
de11.
.
I kil so111 i l·i11l:111d h:ilkr till >:!lu eller :lllnars mot vedcrla!..', (iverl:itcr anordninl..',ar till
ni'igon annan skall k11nn:1 p:lvisa alt
samt
e11ergillliirk11i11ge11 av dem uppfyller kraven
enliQt denna bl.!. och de hestimmclser som
llleddelats med 'stöd av den. Detsamma L'.iilkr den som for ut anordnine.ar ur landet,'0111
detta forut<itts i Europeiska gemenskapens
rJttsak ter.

de

(1 ~

Ministeriet godk:inner och iiterkallar godkännandet av besiktninQSorl!.ancn. On~anen
skall uppfylla de krav s'<.)ln 'bestiims genom
förordning. Ministeriet övervakar organens
verksamhet och försäkrar sil', med jiimna
·
mellanrum 0111 alt kraven uppfylls.
3 kap

Tillsyn

7§
Ti I lsynsmyndigheten svarar for I i Il synen
enligt denna lag.
Utan hinder av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den övervakas marknadsföringens laglighet med stöd
av konsumentskyddslagen (3811978) niir anordningar marknadsförs till konsumenterna.
8 st)
Tillsynsmyndigheten har riitt att av en
anordningslcverantör och av den som mot
vederlal!. ~överlåter anordnirw:ar till nåQon
0
annan samt av besiktnin°sor
b
b ~nct få de u~rrlysningar 0111 anordningarna och tillvcr ninl!,en av dem som behövs for övervakninl!.en av att denna lag och de beslärnmcls~r
som har meddelats med stöd av den följs.

l)

~

\

Tilb\!lSlll\ndi!!.lic1en lur 1;111 ;11t t';l 1ill1r:idl'
till en. :rn,,idni1i~cs 1ilhl·1h111n!!.:---. l:1!lrin1csnch !\iroiilJnin:cssLilk 1\\r ''\ L'r~ :1k11i11~rn ':1\
:1lt denna l:i!l tich tk hcs1:11111llL'l'>l'I '-<llll h:1r
lllL'ddci:1h niL«I Sli-,d :l\ <kil j,,j,.,
I (I

<

1·ill:--\lblll\Jhl11'.hc1L'Jl l1.11 1.111 .111 11il o'.lll'.'',,.
pil\ -,;\111 J'l<'\~\Cllljll;11 !;1 c'll 1111d<:1!ld1,!'l
;111tal anmdnin!!.ar -,drn li:ilh trll ,;i/11. ,,111
dett;J ;ir n\idd1]di!!.t l~ir ii\C1\:1k11i11!!.l'll ;l\ all
denna l:w eller &· hcst:i111111clsl'r ~n111 llll'ddclats med stiid ;J\ drn ,;,1,,
Om en :11h'rdnin~ clkr de· 11pp:'.1f1n S<llll
skall !!.l'S i e11crQ11ll:irk11111~:L·11 :1\ dl'll i11tL'
upp(vflcr kr:l\l'Tl' c11!1gt dc.1111:1 l:ig clkr (k
hesLimmcbcr Slllll h:ir 111cd<kl:1ts med stiid
av den, och bris1e11 inte :i1 ri11:~:1, liar
tillsynsmy11di!!.hctc11 r:itl :111
I).
ujJpb:ira anord11i11~e11s ansh:1flnings)ris av den n;iringsidkare av vilken lll~'ndig1ete11 har köpt anord111nµ.c11 samt att
2)
uppb;ir:1 kostnaderna 1\ir prnrning
och undersiikni11!!., :iv a11nnl11i11!!._e11 a\· dess
finska tilhwk:irc.elkr a\' (k11 i;11portiir so111
sHipper ut a11ordni11~'.c11 p;i den !'insh:i marknaden.

l

I I ss
En anordningslcvcrantör sbll. i cnlinhet
med vad rnin~steriet bestämmer, utarbeta
sådant tekniskt infonnationsmaterial om
anordningen med vil!-ct det kan bedömas
hur väl uppgifterna om cnerg.idTcktiviteten
och encrg1märkn111g.en stiimmer.
Ministeriet meddelar n:irmarc besUimrnclser om anordningskverantörens skyldighet
att bevara de uppgi fler som n;im ns i I 1110111.
12 ~

Vid brott mot denna la!.!. eller best;irnmelser som utfärdats med 'stiid av den, har
tillsynsmyndigheten rätt att
I)
kräva alt sådana :indrinQar Qiirs i
anordningen och i encrl!.1111iirkT1int!~ll att
anordningen och c11ergi111:i1\ningcn uj)pfyllcr
kraven enligt denna la!!, och de best:i111rnclser
som utfärdats med stöd av den samt att
2)
förbjuda tillverkning, saluh:"tllandc,
försäljning och a111wn iiverl;itelsc av e11
anordning som strider 11101 hest:im rne lsern:i.
1:1 ~
Tillsynsmyndigheten kan

fiHcn~i

cl! fiirhud

18

cnlint de1ma la•' med vite. Om vite Q;illcr
\:id ~nm hcst:illl~ i viteslai!en ( 11 13119'<)())

·1 kap.
Siik:111dc :IY :ind ri11~ s:1111t riittcls('

.
. \1·4 §
L'tt :1d1111111stral1\·( hcstut S(l!ll 1111n1stL'l IL'l
nch tillsv11s1m·11di!.',llctc11 har fattat !lled st,id
:i\' drnn·a laii cll~r best:im111elser som li:ir
111cddclats 11{cd stöd av den kan :indnn!-'.
-,,ik:is i e11li!.',11ct !lled vad so111 besUms i lii1:.
' :Il t ni 11 gspn,lccss lag, en ( 58M I <)Wi).
< )m l'tl lwsiktnin!.',Sor!.',an avsLir l'll t\'nccrtr
t'il'ri11g
som
ä~
~vsedd
att
p:iv1s:i
'ivcrensst:illl mdse, ska 11 bes Iutet lllO! IVL'r :is
P:I \'!kan :iv sökanden skall beslutct utan
dröjs1n:'ll tillsUllas besiktningsorganet fi:ir nv
hehandlinQ i ett rättclseförforande i enlitJ.het
111cd vad 1\1inistcriet beslutar n;irmare ·

Tillsvns111\'ndit'.11etcma <lch lws1ktninc>.sllr·
!.',:tnL'n ·har r;itl :itt ut:rn hirnkr ;i\· SL'KrL:ll's'.;·
lilikten ge de organ S<)lll utii\ :ll s:'id:in hL·sikt
ni111~S\'L'rks:1111hct Slllll :i\ SL'S i dcn1L1 Li:.'.. 111
tcn;ationl'lh mi~:rnis:itionL'I och sLl!L'r. S<11ll
dclt:1r i intL'nuti~inl'llt s:1111:11hL'll' 1q1ph :,i1i11.:'.
:ll som :ir 11(i,h ;i11di:'.:l lllL'd l:l11Lc 11:1 d,·1 111
ll'rn:iticlllL'IJ;1 :;;i11i:irh<'IL'l
\'.id S<lfll hc•,(;lflh I I lllclfll '1111<!1.11 Illlc' .il!
tq1pl\''.Iilll!'.:ll .:'L"• 1111 lit'',\ ;11 ',Jll\ ti<IJ.:'lll'fl'l 11.I
I ; :;:
1·111 slr:ill f(H hrnll innt sl'!dt'll's:.pl1klL'll
l'nli:'.t I(, ~ diirns rnlwl >S k:ip I clk1 .' ::
sl!:1f'll:i~·.c11 ( \<l/I SS 1)).' cllli llllL' .:'.:1111111:>c·11
-;k:ill h~·:;tr:llf:i., c11l1:.•.I .j() L:q1 ., ~; -,11:1111.1
!_ll'n
IS ~
N:irn1;11c IK'Sl:imrnel;-,cr nlll vcrkst:ill1:'.liL'll'11
:l\' dcnn:i 1:1.:'. lll r:inl:is vid behov ).',l'llll;ll f(i1.
md11in:~.

5 kap.
lkr;1ft11·iidl'lse- orh

Siirsli.ilda hcstiimmelsn

iiH' q~:i 11gs hes lii 111111elsc r

15 §
Den som bryter mot bestämmelserna i 5 §
c I ler mot föreskrifter som har meddelats
med stöd av 12 § eller i strid med 9 § hindrar tillsynsmyndigheten att fä tillträde till
en anordnings tillverknings-, lagrings- och
fiir<iljningsställen eller åsidosätter skyldigheten enligt I 0 § I mom. att ge provexe111plar eller skyldigheten enligt 11 §att utarbl'.ta infonnationsmaterial, skall för brolf 11101
besfämmelserna i lagen om anordningars
energie/Jdtivifet dömas till böter om inte
str:ingare straff for gärningen föreskrivs i
niigon annan lag.
Den som bryter mol ett förbud som har
utfardats med stöd av denna lag och förenats
med vite behöver inte dömas till straff for
samma g:irning.

19 ~
Denna lat'. träder i kraft (kil
1998.
~
Genom denna lag upphiivs 2 kap. I 3 ~
konsumentskyddslagen av den 20 januari
1978 (38/1978). s:'\dant cktta lagrum lyder i
la!!. 759119()'1.
Atgärder som verkställighctl'.n av !agen
foruts:itter ftir vidtas och de bl'.siktninl!.SOn'.an
som avses i la!.',cn 1;1r i!.Odbnnas i111;a11 dcn
träder i kraft. '
~

16 §
Den som vid skötseln av uppgifter enligt
denna lag har ff1t1 kännedom om någons
ckonomiska ställning, affärs- eller yrkeshem1igheter e Iler person I iga forhål landen, f{1r
inte röja p: 1 detta sätt erhållna uppgifter for
uttllllstiicndc och inte heller utnyttp dem for
e!!l'.n vinning utan samtycke av den som saken gäller.
0

20 §
llan(kb- ocli industriministeriets beslut
0111 uppgifter som skall lämnas vid energi·
märkning av elektriska kylsb'ip, frysar och
kombinationer av dessa för hushållsbruk
(828/1995), handels- och industrirninistcriets
beslut om c11crQi111;irk11i11!.', av ekklrisb
tvänmaskiner l'iir hushållsLJruk (202/19%,
ändrat 546/1997). handels- och industrirninistericts beslut om energimärkning av ckktriska torktumlare ( 203/ 1996) och hande Isoch industriministeriets beslut orn uppgi(tl'.r
som skall l;irnnas vid energimärkning :I\
kombinerade t dttmask inl'.rltorktum larc l(ir
hush:'illsbruk ( S95/l 997). vilka har utfard:1h
med stiid :J\ den f\irordnin):! som avses i :.'

19

kap._. l J_§ ...konsumentskyddslagen, förbi ir
dock i kraft. Bestämmelserna i 3-18 §tilllämpas på de uppgifter som skall ges i cncr-

gimärkningen av de apparater som ;l\ ses 1
nämnda beslut och pii tillsynen i\wr :111 hcstiimmclserna i bcslutrn fi\ljs.

1-klsingfors den 7 november I 997

Republikens President

MAHTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister A11tti J\allio1111iki

