
144. löggjafarþing 2014–2015.
Þingskjal 854  —  99. mál.

Frumvarp til laga

um breytingu á lögum um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi
orkunotkun heimilistækja o.fl., nr. 72/1994, með síðari breytingum

(innleiðing tilskipunar og viðurlagaákvæði).

(Eftir 2. umræðu, 21. janúar.)

1. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 1. gr. laganna:

a. Í stað orðanna „tækja sem lögin“ kemur: vara sem lög þessi.
b. Við bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Lög þessi skulu tryggja samræmi í merkingum

og stöðluðum upplýsingum vara sem tengjast orkunotkun innan Evrópska efnahags-
svæðisins og frjálst flæði á slíkum vörum á sameiginlegum innri markaði Evrópska efna-
hagssvæðisins.

c. Greinin fær fyrirsögnina: Markmið.

2. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 2. gr. laganna:

a. 1. mgr. orðast svo:
Lög þessi taka til merkinga og staðlaðra upplýsinga um vörur sem tengjast orku-

notkun. Í reglugerð skal kveðið á um hvaða kröfur slík vara skal uppfylla svo setja megi
hana á markað og taka í notkun hér á landi.

b. Í stað orðsins ,,tækja“ í 2. mgr. kemur: vara.
c. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Farþega- og vöruflutningar og notaðar vörur falla utan gildissviðs þessara laga. Lög
þessi taka ekki til merkiplatna eða sambærilegrar öryggismerkingar vöru.

d. Greinin fær fyrirsögnina: Gildissvið.

3. gr.
Á eftir 2. gr. laganna kemur ný grein, 2. gr. a, ásamt fyrirsögn, svohljóðandi:

Orðskýringar.
Í lögum þessum er merking eftirtalinna hugtaka sem hér segir:

1. Birgðasali: Framleiðandi, fulltrúi hans eða sá er markaðssetur vöru.
2. Seljandi: Smásali eða annar aðili sem selur, leigir, býður upp á kaupleigu eða sýnir

endanlegum notendum vörur.
3. Setja á markað: Að bjóða fram vöru í fyrsta sinn á markaði á Evrópska efnahagssvæðinu

til dreifingar eða til notkunar óháð því hvort varan er seld eða gefin til kynningar.
4. Taka í notkun: Að nota vöru með tilætluðum hætti í fyrsta sinn á Evrópska efnahags-

svæðinu.
5. Upplýsingablað: Tafla með upplýsingum um vöru.
6. Vara sem tengist orkunotkun: Vara sem er sett á markað og/eða tekin í notkun og nýtir

orku til að virka sem skyldi eða hefur áhrif á orkunotkun þegar hún er í notkun. Hér telj-
ast einnig með íhlutir orkutengdrar vöru.
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4. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. laganna:

a. 1. mgr. orðast svo:
Birgðasali og seljandi skulu láta neytendum í té upplýsingar um orkunotkun, orku-

nýtni, hávaða og annað er varðar rekstur þeirra vara sem eru seldar eða leigðar með
beinum hætti eða óbeinum hætti með fjarsölu eða netsölu og eru jafnframt tilgreindar
í reglugerð settri á grundvelli laga þessara. Upplýsingar þessar skulu vera á íslensku og
þær skal samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð vera að finna á merkimiðum, sérstökum
upplýsingablöðum eða veggspjöldum.

b. Við bætast þrjár nýjar málsgreinar, svohljóðandi: 
Upplýsingar skv. 1. mgr. eru aðeins veittar að því er varðar innbyggðar eða uppsettar

vörur þegar þess er krafist í viðkomandi reglugerð.
Feli auglýsing í sér orku- eða verðupplýsingar skal jafnframt birta tilvísun í orku-

nýtniflokk vörunnar ef varan sem um ræðir tengist orkunotkun og er tilgreind í reglugerð
settri á grundvelli laga þessara. 

Allt tæknilegt kynningarefni sem varðar vörur sem tengjast orkunotkun og lýsir
sérstökum tæknilegum kennistærðum vöru, nánar tiltekið tæknileiðbeiningar og kynn-
ingarrit framleiðenda, hvort sem er á prenti eða rafrænu formi, skal látið endanlegum
notendum í té ásamt nauðsynlegum upplýsingum um orkunotkun eða tilvísun í orku-
nýtniflokk vörunnar.

c. Greinin fær fyrirsögnina: Upplýsingaskylda birgðasala og seljanda.
 

5. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. laganna:

a. Í stað orðsins „tækja“ í 4. tölul. 2. mgr. kemur: vöru.
b. Í stað orðanna „frá því tækið var síðast framleitt“ í 3. mgr. kemur: frá því að varan var

síðast framleidd.
c. Greinin fær fyrirsögnina: Tæknileg gögn.

6. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 5. gr. laganna:

a. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Birgðasali og seljandi bera ábyrgð á því að sýna merkimiða á tilhlýðilegan hátt

þannig að þeir séu sýnilegir og læsilegir og að upplýsingablaðið sé í kynningarriti um
vöruna eða öðrum skjölum sem fylgja vörunni þegar hún er seld endanlegum notendum.

b. Greinin fær fyrirsögnina: Ábyrgð birgðasala og seljanda.

7. gr.
6. gr. laganna orðast svo, ásamt fyrirsögn: 

Framkvæmd og eftirlit.
Ráðherra fer með framkvæmd laga þessara. Eftirlit og dagleg stjórnsýsla á því sviði sem

lög þessi ná til er þó á hendi Mannvirkjastofnunar. Mannvirkjastofnun tekur við tilkynn-
ingum um vörur sem ekki eru í samræmi við kröfur laga þessara og reglna settra samkvæmt
þeim og annast samskipti vegna þeirra við önnur eftirlitsstjórnvöld á Evrópska efnahags-
svæðinu.
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8. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 7. gr. laganna:

a. Í stað orðsins ,,eftirlitsaðilum“ í 1. málsl. kemur: Mannvirkjastofnun; og í stað orðsins
,,þeim“ í 2. málsl. kemur: stofnuninni.

b. Greinin fær fyrirsögnina: Eftirlit.

9. gr.
Í stað 8. og 9. gr. laganna koma sjö nýjar greinar, 8.–14. gr., ásamt fyrirsögnum, svo-

hljóðandi:

a. (8. gr.)
Markaðseftirlit Mannvirkjastofnunar.

Mannvirkjastofnun tekur við ábendingum og fer með markaðseftirlit í samræmi við
ákvæði laga þessara og reglna settra samkvæmt þeim.

Mannvirkjastofnun getur falið faggiltri skoðunarstofu að annast markaðseftirlit eða fag-
giltri prófunarstofu að prófa og meta hvort vara sem fellur undir lög þessi uppfylli kröfur laga
þessara og reglugerða settra samkvæmt þeim. Um faggildinguna gilda ákvæði laga um fag-
gildingu o.fl., nr. 24/2006. Beiting réttarúrræða skv. 10. gr. skal vera á hendi Mannvirkja-
stofnunar.

Birgðasali eða viðurkenndur fulltrúi hans hér á landi skal halda skrá með upplýsingum um
birgja og þá sem bjóða fram vörur hans.

b. (9. gr.)
Heimild til skoðunar og upplýsingaskylda.

Mannvirkjastofnun, eða eftir atvikum faggiltri skoðunarstofu, er heimilt að skoða vöru hjá
seljanda, birgðasala eða viðurkenndum fulltrúa hans, taka sýnishorn af vöru til rannsókna og
krefja þá um allar nauðsynlegar upplýsingar og gögn, svo sem aðgang að skrá yfir þá sem
hafa vöruna á boðstólum, skýrslur um prófanir eða útreikninga og tæknileg gögn.

Birgðasali eða viðurkenndur fulltrúi hans ber kostnað vegna þeirra sýnishorna vöru sem
tekin eru til rannsóknar. Að lokinni rannsókn skal sýnishornum skilað eða þau eyðilögð með
öruggum hætti eftir atvikum. Sýnishorn vöru samkvæmt þessari grein er að jafnaði eitt eintak
vöru eða lágmarksfjöldi sem er nauðsynlegur til að framkvæma rannsókn.

Birgðasali eða viðurkenndur fulltrúi hans ber allan kostnað af athugun á því hvort vara sé
í samræmi við settar reglur, svo sem kostnað sem hlýst af skoðun, rannsókn og prófun, flutn-
ingskostnað, svo og annan kostnað sem er í beinum og efnislegum tengslum við eftirlitið.
Birgðasali eða viðurkenndur fulltrúi hans greiðir auk þess allan kostnað af tilkynningum sem
beint er til almennings, svo sem kostnað við tilkynningar í fjölmiðlum.

Mannvirkjastofnun skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að upplýsingarnar,
sem veittar eru við málsmeðferðina, teljist trúnaðargögn þegar slíkt telst réttmætt. 

Mannvirkjastofnun skal tilkynna ákvarðanir um bann og afturköllun á vörum til Eftirlits-
stofnunar EFTA.

c. (10. gr.)
Réttarúrræði Mannvirkjastofnunar.

Mannvirkjastofnun getur fyrirskipað innköllun, tekið af markaði eða bannað sölu eða
afhendingu vöru sem tengist orkunotkun ef hún uppfyllir ekki skilyrði laga þessara og reglu-
gerða settra samkvæmt þeim, þ.m.t. um merkingar, leiðbeiningar og gögn sem ber að útbúa
og hafa tiltæk.

Mannvirkjastofnun er heimilt að beita dagsektum, allt að 200.000 kr. á dag, til að knýja
á um þær skyldur sem lög þessi kveða á um eða að látið sé af ólögmætu atferli. Dagsektir
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skulu renna í ríkissjóð. Ákvörðun um dagsektir skal tilkynnt skriflega á sannanlegan hátt
þeim sem hún beinist að. Dagsektir má innheimta með fjárnámi.

Ákvörðun um dagsektir má skjóta til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála innan
fjórtán daga frá því að hún er kynnt þeim er hún beinist að. Dagsektir reiknast ekki fyrr en
frestur er liðinn.

Ef ákvörðun er skotið til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála falla dagsektir
ekki á fyrr en niðurstaða hennar liggur fyrir. Ákvörðun Mannvirkjastofnunar verður ekki
borin undir dómstóla fyrr en úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála liggur
fyrir.

d. (11. gr.)
Viðurlög.

Mannvirkjastofnun getur lagt stjórnvaldssektir á fyrirtæki sem brjóta gegn ákvæðum laga
þessara og reglna settra samkvæmt þeim og ákvörðunum eftirlitsaðila. Slíkar sektir geta
numið allt að 5 millj. kr. og skulu þær renna í ríkissjóð.

e. (12. gr.)
Kæra ákvarðana Mannvirkjastofnunar.

Ákvörðunum sem Mannvirkjastofnun tekur á grundvelli laga þessara má skjóta til úr-
skurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála sem starfar á grundvelli laga um úrskurðarnefnd
umhverfis- og auðlindamála.

Ákvörðun Mannvirkjastofnunar verður ekki borin undir dómstóla fyrr en úrskurður
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála liggur fyrir. Nú vill aðili ekki una úrskurði
úrskurðarnefndar og getur hann þá höfðað mál til ógildingar fyrir dómstólum. Mál skal höfð-
að innan sex mánaða frá því að aðili fékk vitneskju um úrskurð úrskurðarnefndar. Máls-
höfðun frestar ekki gildistöku úrskurðar nefndarinnar né heimild til aðfarar.

f. (13. gr.)
Reglugerðarheimild.

Ráðherra skal setja í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara.
Heimilt er að kveða á um nánari reglur um kæru ákvarðana Mannvirkjastofnunar í reglu-

gerð.

g. (14. gr.)
Innleiðing tilskipunar.

Með lögum þessum eru innleidd ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2010/
30/ESB frá 19. maí 2010 um merkingar og staðlaðar vörulýsingar á orkutengdum vörum er
greina frá notkun þeirra á orku og öðrum aðföngum (endurútgefin) eins og hún var tekin upp
í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 217/2012 frá 7. desember 2012, sem birt var 21. mars 2013 í EES-viðbæti við Stjórnar-
tíðindi Evrópusambandsins nr. 18/2013, ásamt frekari tilskipunum sem innleiddar verða með
reglugerðum samkvæmt heimild í lögum þessum.

10. gr.
Heiti laganna verður: Lög um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi vörur sem

tengjast orkunotkun.

11. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 304
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 304
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'PDF Prentun 1.3'] Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Europe ISO Coated FOGRA27)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


