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                                                  ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                              2010/EES/32/15 

frá 21. júní 2007 

um breytingu á ákvörðunum 2001/689/EB, 2002/739/EB, 2002/740/EB, 2002/741/EB og 
2002/747/EB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu 
 umhverfismerkis Bandalagsins fyrir tilteknar vörur (*) 

(tilkynnt með númeri C(2007) 3128) 

(2007/457/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1980/2000 frá 17. júlí 2000 um endurskoðað kerfi um veitingu 
umhverfismerkis Bandalagsins (1), einkum annarri undirgrein 
1. mgr. 6. gr., 

að höfðu samráði við umhverfismerkinganefnd 
Evrópusambandsins, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Vistfræðilegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/689/EB frá 28. 
ágúst 2001 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á 
umhverfismerki Bandalagsins fyrir uppþvottavélar (2), 
falla úr gildi 28. ágúst 2007. 

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/739/EB frá 3. 
september 2002 um endurskoðaðar, vistfræðilegar 
viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
innanhússmálningu og -lökk og um breytingu á ákvörðun 
1999/10/EB (3) fellur úr gildi 31. ágúst 2007. 

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/740/EB frá 
3. september 2002 um endurskoðaðar, vistfræðilegar 
viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
rúmdýnur og um breytingu á ákvörðun 98/634/EB (4) 
fellur úr gildi 31. ágúst 2007. 

4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/741/EB frá 
4. september 2002 um endurskoðaðar, vistfræðilegar 
viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 173, 3.7.2007, bls. 29. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/2008 frá 1. febrúar 2008 
um breytingu XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 33, 12.6.2008, bls. 21. 

(1) Stjtíð. EB L 237, 21.9.2000, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 242, 12.9.2001, bls. 23. Ákvörðuninni var breytt með ákvörðun 

2005/783/EB (Stjtíð. ESB L 295, 11.11.2005, bls. 51). 
(3) Stjtíð. EB L 236, 4.9.2002, bls. 4. 
(4) Stjtíð. EB L 236, 4.9.2002, bls. 10. 

afritunarpappír og grafískan pappír og um breytingu á 
ákvörðun 1999/554/EB (5) fellur úr gildi 31. ágúst 2007. 

5) Vistfræðilegu viðmiðanirnar, sem settar eru fram í 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/747/EB frá 
9. september 2002 um endurskoðaðar, vistfræðilegar 
viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir 
ljósaperur og breytingu á ákvörðun 1999/568/EB (6), 
falla úr gildi 31. ágúst 2007. 

6) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1980/2000 hafa 
vistfræðilegu viðmiðanirnar verið endurskoðaðar í tæka 
tíð og einnig tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun 
sem settar eru fram í þessum ákvörðunum. 

7) Í ljósi endurskoðunarinnar á vistfræðilegu 
viðmiðununum og kröfunum er rétt í öllum fimm 
tilvikunum að framlengja gildistíma þeirra um 18 
mánuði. 

8) Þar eð endurskoðunarskyldan samkvæmt reglugerð (EB) 
nr. 1980/2000 varðar aðeins vistfræðilegu viðmiðanirnar 
og kröfurnar um mat og sannprófun er rétt að 
ákvarðanirnar 2001/689/EB, 2002/739/EB, 
2002/740/EB, 2002/741/EB og 2002/747/EB gildi áfram. 

9) Því ber að breyta ákvörðunum 2001/689/EB, 
2002/739/EB, 2002/740/EB, 2002/741/EB og 
2002/747/EB til samræmis við það. 

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
skv. 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1980/2000. 

________________  

(5) Stjtíð. EB L 237, 5.9.2002, bls. 6. 
(6) Stjtíð. EB L 242, 10.9.2002, bls. 44. Ákvörðuninni var breytt með ákvörðun 

2005/384/EB (Stjtíð. ESB L 127, 20.5.2005, bls. 20).  
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað 3. gr. ákvörðunar 2001/689/EB komi eftirfarandi: 

„3. gr. 

Vistfræðilegu viðmiðanirnar fyrir vöruflokkinn 
„uppþvottavélar“ og tilheyrandi kröfur um mat og 
sannprófun skulu gilda til 28. febrúar 2009.“ 

2. gr. 

Í stað 5. gr. ákvörðunar 2002/739/EB komi eftirfarandi: 

„5. gr. 

Vistfræðilegu viðmiðanirnar fyrir vöruflokkinn 
„innanhússmálning og lökk“ og tilheyrandi kröfur um mat 
og sannprófun skulu gilda til 28. febrúar 2009.“ 

3. gr. 

Í stað 5. gr. ákvörðunar 2002/740/EB komi eftirfarandi: 

„5. gr. 

Vistfræðilegu viðmiðanirnar fyrir vöruflokkinn 
„rúmdýnur“ og tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun 
skulu gilda til 28. febrúar 2009.“ 

4. gr. 

Í stað 5. gr. ákvörðunar 2002/741/EB komi eftirfarandi: 

„5. gr. 

Vistfræðilegu viðmiðanirnar fyrir vöruflokkinn 
„afritunarpappír og grafískur pappír“ og tilheyrandi kröfur 
um mat og sannprófun skulu gilda til 28. febrúar 2009.“ 

5. gr. 

Í stað 5. gr. ákvörðunar 2002/747/EB komi eftirfarandi: 

„5. gr. 

Vistfræðilegu viðmiðanirnar fyrir vöruflokkinn 
„ljósaperur“ og tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun 
skulu gilda til 28. febrúar 2009.“ 

6. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 21. júní 2007. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stavros DIMAS 

framkvæmdastjóri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


