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SAMMANFATTNING

Landskapsstyrelsens förslag
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning i landskapet
Åland av lagen 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 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.

Utskottets förslag
Utskottet omfattar landskapsstyrelsens framställning men föreslår vissa ändringar av
språklig och teknisk natur.

Detaljmotivering
Rubriken Ändringsförslaget är av språklig natur.
Ingressen Utskottet föreslår att "föreskrivs" byts ut till "stadgas", vilket är det uttryck som
brukar användas i ingressen.
1- 2 §§ Ändringsförslagen är av språklig och teknisk karaktär.
4 § Rubriken till paragrafen har genom ett tekniskt missöde blivit felaktig. Utskottet
föreslår därför att den korrigeras.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 22 december 1997 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen.
Utskottet har i ärendet hört elinspektören Jan Kahlroth.

-2I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Boman, vice ordföranden
Ronald Boman samt ledamöterna Lisbeth Eriksson, Tudeer och Sjöstrand.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

LANDSKAPSLAG
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om
anordningars energieffektivitet
I enlighet med lagtingets beslut stadgas:

1§
Inledande bestämmelse
Lagen den 19 december 1997 om anordningars energieffektivitet (FFS 124111997)
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 §§ (uteslutning) ges vid
marknadsföring av anordningar som faller inom denna lags tillämpningsområde skall i
landskapet ges på svenska. Landskapsstyrelsen kan av särskilda skäl bevilja undantag från
kravet.

3§
(Lika som i framställningen).
4§

Avvikelserfrån lagen om anordningars energieffektivitet
(Lika som i framställningen).

5 - 6 §§
(Lika som i framställningen).
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Mariehamn den 13 januari 1998
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