Information om ændringer for ecodesign- og
energimærkningsområderne som følge af ny
markedsovervågningsforordning
Markedsovervågningsforordningen (EU) 2019/10201
Den nye markedsovervågningsforordning fra 2019 fastsætter regler om
markedsovervågning og erhvervsdrivendes pligter på EU-niveau for bl.a.
energirelaterede produkter på ecodesign- og energimærkningsområderne.
Markedsovervågningsforordningen afløser Europa-Parlamentets og Rådets
forordning nr. 765/2008/EF af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og
markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter for så vidt angår
de dele af forordning 765/2008/EF, der omhandler markedsovervågning.
Markedsovervågningsforordningen bygger videre på principperne i forordning
765/2008/EF, således at produkter, der er omfattet af varernes frie bevægelighed
inden for EU, opfylder krav om et højt beskyttelsesniveau for samfundsinteresser
som bl.a. sundhed, sikkerhed og forbrugerbeskyttelse for at forhindre, at produkter,
der ikke overholder de gældende regler, bringes i omsætning på EU-markedet.
Behovet for nye regler på markedsovervågningsområdet skyldes primært, at
stigende e-handel giver udfordringer for medlemsstater på tværs af EU med import
af produkter fra tredjelande, som ikke opfylder nationale eller harmoniserede EUregler. Et af markedsovervågningsforordningens hovedformål er derfor, at opdatere
reglerne, så de afspejler de forsyningskæder og forbrugeradfærd, som gør sig
gældende i dag. Der tages bl.a. højde for øget udbud af produkter til salg online og
mere komplekse forsyningskæder.
Markedsovervågningsforordningen fastsætter regler for udøvelse af kontrol for en
lang række produkter, der er omfattet af EU-harmoniseringslovgivningen. På
Energistyrelsens område er der tale om produkterne på ecodesign- og
energimærkningsområdet, samt radioudstyr og EMC.
Markedsovervågningsforordningen finder direkte anvendelse i Danmark, men lader
hver enkelt medlemsland fastsætte passende sanktioner for overtrædelse af
markedsovervågningsforordningen eller EU-harmoniseringslovgivningen. Derfor
har Energistyrelsen tilpasset reglerne om kontrolbeføjelser mv. for de påvirkede
lovområder, inden for styrelsens ressort, i én samlet lov (se nedenfor). Dertil er
mange af markedsovervågningsforordningens regler gengivet i loven for at gøre det
mere overskueligt for de erhvervsdrivende. Loven træder i kraft 1. juli 2021, men
har en række bestemmelser, som først træder i kraft 16. juli 2021, da selve
markedsovervågningsforordningen først finder anvendelse fra 16. juli 2021. Det
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nedenfor angivne om loven omhandler kun markedsovervågning for ecodesign- og
energimærkning.
Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,
produktenergimærkningsloven, lov om radioudstyr og elektromagnetiske
forhold og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 2
Hovedændringerne på ecodesignområdet i den nye lov (§ 1) medfører bl.a. at:
 De erhvervsdrivendes pligter udvides og der indføres pligter for to nye
erhvervsdrivende, udbydere af distributionstjenester og udbydere af
informationssamfundstjenester
 Det bliver et krav for fabrikanter/producenter beliggende i lande uden for
EU/EØS, som sælger energirelaterede produkter til EU/EØS, at have en
bemyndiget repræsentant, der på fabrikanten/producentens vegne kan
opfylde alle eller en del af deres forpligtelserne efter loven, regler fastsat i
medfør af loven, en gennemførelsesforanstaltning eller
markedsovervågningsforordningen. Fabrikanten/producenten kan straffes
med bøde, hvis denne ikke har en bemyndiget repræsentant, hvor det
kræves, eller hvis den bemyndigede repræsentant ikke har fået de
fornødne beføjelser eller midler til at udføre opgaven, jf. § 1, jf. § 15, stk. 1,
nr. 4.
 Sikkerhedsstyrelsen vil have adgang til transportmidler ifm. udtagelse af
energirelaterede produkter til test, og vil kunne udtage produkterne ved
brug af skjult identitet i forbindelse med kontrol af produkternes
overensstemmelse med markedsovervågningsreglerne, hvilket øger
Sikkerhedsstyrelsens kontrolmuligheder, jf. § 1, jf. § 7, stk. 3, og § 10 b,
stk. 1.
 Ligeledes vil Sikkerhedsstyrelsen ved kontrol kunne få adgang til de
tekniske aspekter ved produktet, herunder bl.a. adgang til indlejret
software, og oplysninger, som er nødvendige for at kunne fastslå
ejerskabet af en onlinegrænseflade, jf. § 1, jf. §§ 10, stk. 3 og 4.
 Dertil er indført en underretningspligt for den ansvarlige erhvervsdrivende
til bl.a. at underrette markedsovervågningsmyndigheden, hvis
vedkommende har grund til at tro, at et produkt udgør en risiko, jf. § 1, jf. §
7 a, stk. 1.
 Samtidigt lægger loven op til betydeligt højere bøder på mindst 50.000 kr.
(tidligere 10.000 kr. – 25.000 kr.) pr. overtrædelse.
 Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde ejeren af en hjemmeside, app, m.m. at
ændre eller fjerne indhold eller at vise en advarsel til slutbrugerne i
forbindelse med indhold, der henviser til et energirelateret produkt, der ikke
er i overensstemmelse med regler i denne lov, regler fastsat i medfør af
denne lov eller en gennemførelsesforanstaltning. Efterkommes et sådant
påbud ikke, kan Sikkerhedsstyrelsen foranledige blokering af
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pågældende hjemmeside, app, m.m., og i denne forbindelse pålægge
udbydere af informationssamfundstjenester tvangsbøder for manglende
efterkommelse, jf. § 1, jf. §§ 11 b og c og § 14 a.
Loven indfører absolut kumulation, hvilket betyder, at der ved
bødefastsættelse for flere kriminelle forhold til samtidig pådømmelse, som
udgangspunkt sker udmåling af den samlede bøde ved at sammenlægge
den fulde straf for hver af overtrædelserne (modsat modereret kumulation,
som betyder at enkelte forbrydelser indgår med nedsat vægt i en samlet
straffastsættelse), jf. § 1, jf. § 15, stk. 4.

På energimærkningsområdet supplerer loven (§ 2) blot
markedsovervågningsforordningen. En af de primære ændringer her, vil derfor som
ovenfor, være forhøjelsen af bødeniveauet og Sikkerhedsstyrelsens bredere
kontrolbeføjelse, som gengivet ovenfor ifm. lovens § 1.
Bemyndigelsesbestemmelserne i loven er udmøntet i to bekendtgørelser, for
lovens § 1 er det bekendtgørelse nr. 1321 af 09/06/2021 om miljøvenligt design
af energirelaterede produkter og for lovens § 2 er det bekendtgørelse nr. 1322
af 09/06/2021 om kontrol af energimærkning af energirelaterede produkter.
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