Näringsutskottets betänkande
2009/10:NU15

Vissa ändringar i lagen om ekodesign
Sammanfattning
I betänkandet behandlas proposition 2009/10:93 om vissa ändringar i lagen
(2008:112) om ekodesign. Förslaget innebär att lagen ändras så att den
blir tillämplig även i de fall då Europeiska kommissionen antar s.k. genomförandeåtgärder i form av förordningar. Inga motioner har väckts med
anledning av propositionen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli
2010.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag till ändringar i lagen.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Vissa ändringar i lagen om ekodesign
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:112)
om ekodesign. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:93.

Stockholm den 9 mars 2010
På näringsutskottets vägnar

Carl B Hamilton

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Carl B Hamilton (fp), Tomas
Eneroth (s), Björn Hamilton (m), Hans Rothenberg (m), Carina Adolfsson
Elgestam (s), Maria Plass (m), Jan Andersson (c), Alf Eriksson (s), Marie
Weibull Kornias (m), Karin Åström (s), Mikael Oscarsson (kd), Kent
Persson (v), Börje Vestlund (s), Liselott Hagberg (fp), Per Bolund (mp),
Cecilie Tenfjord-Toftby (m) och Renée Jeryd (s).
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Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
I detta betänkande behandlas proposition 2009/10:93 om vissa ändringar i
lagen (2008:112) om ekodesign.
Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.
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Utskottets överväganden
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i lagen om ekodesign.

Propositionen
I propositionen föreslås ändringar i lagen (2008:112) om ekodesign (ekodesignlagen).
EU:s s.k. ekodesigndirektiv1 genomfördes i Sverige genom ekodesignlagen. Om en energianvändande produkt uppfyller vissa kriterier ska Europeiska kommissionen enligt artikel 15 i ekodesigndirektivet anta s.k.
genomförandeåtgärder för den produkten på ett visst angivet sätt. I en
genomförandeåtgärd anges dels de tekniska och andra krav som måste
vara uppfyllda för att produkten ska få släppas ut på marknaden, dels hur
tillsynen ska gå till. Det är först när kommissionen har antagit genomförandeåtgärder för en specifik energianvändande produkt som produkten omfattas av krav på ekodesign. Detta gäller både de generella reglerna i
direktivet (för Sveriges del genomförda i ekodesignlagen) och de specifika
kraven.
Ekodesignlagen är utformad utifrån utgångspunkten att kommissionens
genomförandeåtgärder antas genom direktiv. Det har emellertid visat sig
att kommissionen hittills i stället har antagit sina genomförandeåtgärder i
form av förordningar.
Förslaget innebär att ekodesignlagen ändras så att den bli tillämplig
även i de fall då kommissionen antar sina genomförandeåtgärder i form av
förordningar.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Utskottets ställningstagande
Utskottet har inget att invända mot regeringens förslag och tillstyrker således propositionen.

1

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande
av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om
ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv
96/57EG och 2000/55/EG.
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BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2009/10:93 Vissa ändringar i lagen (2008:112) om
ekodesign:
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:112)
om ekodesign.
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BILAGA 2

Regeringens lagförslag
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BILAGA 2

REGERINGENS LAGFÖRSLAG

REGERINGENS LAGFÖRSLAG
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BILAGA 2

REGERINGENS LAGFÖRSLAG
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Tryck: Elanders, Vällingby 2010

