
 1    

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR  
nr. 93/2010 

frá 2. júlí 2010 

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 

með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum sam-
kvæmt bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „samn-
ingurinn“ í því sem hér fer á eftir, einkum ákvæða 98. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) XX. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 
nr. 55/2010 frá 30. apríl 2010 (1).  

2) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/543/EB frá 13. 
ágúst 2008 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
utanhússmálningu og -lökk (2). 

3) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/544/EB frá 13. 
ágúst 2008 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
innanhússmálningu og -lökk (3). 

4) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/563/EB frá 9. júlí 
2009 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
skófatnað (4). 

5) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/564/EB frá 9. júlí 
2009 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
tjaldstæði (5). 

6) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/567/EB frá 9. júlí 
2009 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
textílvörur (6). 

7) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/568/EB frá 9. júlí 
2009 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
hreinlætispappír (7). 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 181, 15.7.2010, bls. 23, og EES-viðbætir v ið St jtíð. ESB nr. 37, 15.7.2010, bls. 31. 
(2) Stjtíð. ESB L 181, 14.7.2009, bls. 27. 
(3) Stjtíð. ESB L 181, 14.7.2009, bls. 39. 
(4) Stjtíð. ESB L 196, 28.7.2009, bls. 27. 
(5) Stjtíð. ESB L 196, 28.7.2009, bls. 36. 
(6) Stjtíð. ESB L 197, 29.7.2009, bls. 70. 
(7) Stjtíð. ESB L 197, 29.7.2009, bls. 87. 
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8) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/578/EB frá 9. júlí 
2009 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
gistiaðstöðu í ferðaþjónustu (8). 

9) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/598/EB frá 9. júlí 
2009 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
rúmdýnur (9). 

10) Fella ber inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/607/EB frá 9. júlí 
2009 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
harðar klæðningar (10). 

11) Samkvæmt ákvæðum ákvörðunar 2009/544/EB fellur úr gildi ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2002/739/EB (11) en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því 
að fella hana úr samningnum. 

12) Samkvæmt ákvæðum ákvörðunar 2009/563/EB fellur úr gildi ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2002/231/EB (12) en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því 
að fella hana úr samningnum. 

13) Samkvæmt ákvæðum ákvörðunar 2009/564/EB fellur úr gildi ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2005/338/EB (13) en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því 
að fella hana úr samningnum. 

14) Samkvæmt ákvæðum ákvörðunar 2009/567/EB fellur úr gildi ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 1999/178/EB (14), með áorðnum breytingum samkvæmt ákvörðun fram-
kvæmdastjórnarinnar 2002/371/EB (15), en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn 
og ber því að fella hana úr samningnum. 

15) Samkvæmt ákvæðum ákvörðunar 2009/568/EB fellur úr gildi ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2001/405/EB (16) en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því 
að fella hana úr samningnum. 

16) Samkvæmt ákvæðum ákvörðunar 2009/578/EB fellur úr gildi ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2003/287/EB (17) en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því 
að fella hana úr samningnum. 

17) Samkvæmt ákvæðum ákvörðunar 2009/598/EB fellur úr gildi ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2002/740/EB (18) en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því 
að fella hana úr samningnum. 

                                                 
(8) Stjtíð. ESB L 198, 30.7.2009, bls. 57. 
(9) Stjtíð. ESB L 203, 5.8.2009, bls. 65. 
(10)Stjtíð. ESB L 208, 12.8.2009, bls. 21. 
(11)Stjtíð. EB L 236, 4.9.2002, b ls. 4. 
(12)Stjtíð. EB L 77, 20.3.2002, b ls. 50. 
(13)Stjtíð. ESB L 108, 29.4.2005, bls. 67. 
(14)Stjtíð. EB L 57, 5.3.1999, bls. 21. 
(15)Stjtíð. EB L 133, 18.5.2002, b ls. 29. 
(16)Stjtíð. EB L 142, 29.5.2001, b ls. 10. 
(17)Stjtíð. ESB L 102, 24.4.2003, bls. 82. 
(18)Stjtíð. EB L 236, 4.9.2002, b ls. 10. 
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18) Samkvæmt ákvæðum ákvörðunar 2009/607/EB fellur úr gildi ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2002/272/EB (19) en sú gerð hefur verið felld inn í samninginn og ber því 
að fella hana úr samningnum. 

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 

1. gr. 

Ákvæði XX. viðauka við samninginn breytist sem hér segir: 

1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 2y (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2007/506/EB): 

„2z. 32009 D 0543: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/543/EB frá 
13. ágúst 2008 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Banda-
lagsins fyrir utanhússmálningu og - lökk (Stjtíð ESB L 181. 14.7.2009, bls. 
27).“ 

2. Textinn í lið 2v (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/739/EB) hljóði svo: 

 „32009 D 0544: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/544/EB frá 13. ágúst 
2008 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
innanhússmálningu og -lökk (Stjtíð ESB L 181. 14.7.2009, bls. 39).“ 

3. Textinn í lið 2g (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/231/EB) hljóði svo: 

 „32009 D 0563: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/563/EB frá 9. júlí 
2009 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
skófatnað (Stjtíð. ESB L 196, 28.7.2009, bls. 27).“ 

4. Textinn í lið 2p (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2005/338/EB) hljóði svo: 

 „32009 D 0564: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/564/EB frá 9. júlí 
2009 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
tjaldstæði (Stjtíð. ESB L 196, 28.7.2009, bls. 36).“ 

5. Textinn í lið 2f (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/371/EB) hljóði svo: 

 „32009 D 0567: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/567/EB frá 9. júlí 
2009 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
textílvörur (Stjtíð. ESB L 197, 29.7.2009, bls. 70).“ 

6. Textinn í lið 2i (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/405/EB) hljóði svo: 

 „32009 D 0568: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/568/EB frá 9. júlí 
2009 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
hreinlætispappír (Stjtíð. ESB L 197, 29.7.2009, bls. 87).“ 

7. Textinn í lið 2m (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/287/EB) hljóði svo: 

                                                 
(19)Stjtíð. EB L 94, 11.4.2002, b ls. 13. 



 4    

 „32009 D 0578: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/578/EB frá 9. júlí 
2009 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
gistiaðstöðu í ferðaþjónustu (Stjtíð. ESB L 198, 30.7.2009, bls. 57).“ 

8. Textinn í lið 2w (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/740/EB) hljóði svo: 

 „32009 D 0598: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/598/EB frá 9. júlí 
2009 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
rúmdýnur (Stjtíð. ESB L 203, 5.8.2009, bls. 65).“ 

9. Textinn í lið 2k (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/272/EB) hljóði svo: 

 „32009 D 0607: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/607/EB frá 9. júlí 
2009 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
harðar klæðningar (Stjtíð. ESB L 208, 12.8.2009, bls. 21).“ 

 

2. gr. 

Íslenskur og norskur texti ákvarðana 2009/543/EB, 2009/544/EB, 2009/563/EB, 
2009/564/EB, 2009/567/EB, 2009/568/EB, 2009/578/EB, 2009/598/EB og 2009/607/EB, sem 
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

3. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi 3. júlí 2010, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. 
mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 

4. gr. 

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við 
þau. 

 

 

Gjört í Brussel 2. júlí 2010. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Stefán Haukur Jóhannesson 

formaður. 

 

                                                 
(∗ ) Engin stjórnskipuleg skily rði gefin til kynna. 


