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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 782/2013

frá 14. ágúst 2013

um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 66/2010 
um umhverfismerki ESB (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 66/2010 frá 25. nóvember 2009 um umhverfismerki  
ESB (1), einkum 15. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Til að auka notkun umhverfismerkis ESB og til að 
hvetja aðila með vörur sem standast viðmiðanirnar 
um umhverfismerki ESB ætti kostnaður við notkun á 
umhverfismerki ESB að vera eins lítill og unnt er en þó 
nægja til að standa straum af kostnaði við að reka kerfið 
um umhverfismerki ESB.

2) Í reglugerð (EB) nr. 66/2010 er kveðið á um möguleikann 
á að hækka hámarksgjöldin ef nauðsyn krefur og 
viðeigandi þykir.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 219, 15.8.2013, bls. 26 Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 54/2014 frá 8. apríl 2014 
um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, bíður 
birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 27, 30.1.2010, bls. 1.

3) Þar til bærir aðilar inntu af hendi innra mat í því skyni 
að meta hvort núverandi fjárhæð gjaldanna nægði fyrir 
öllum verkefnum sem þeir eru beðnir að inna af hendi við 
að reka kerfið um umhverfismerki ESB.

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
með 16. gr. reglugerðar (EB) nr. 66/2010.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 66/2010 komi textinn 
sem er settur fram í viðaukanum við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

2014/EES/23/33

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 14. ágúst 2013.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

______
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VIÐAUKI

„III. VIÐAUKI

1.  Umsóknargjald

Þar til bæri aðilinn sem fær umsókn skal innheimta gjald fyrir afgreiðslu umsóknarinnar. Þetta gjald skal ekki vera lægra 
en 200 evrur og ekki hærra en 2000 evrur.

Þegar um er að ræða lítil og meðalstór fyrirtæki (2) og rekstraraðila í þróunarlöndum skal umsóknargjald ekki vera 
hærra en 600 evrur.

Þegar um örfyrirtæki (3) er að ræða skal umsóknargjaldið ekki vera hærra en 350 evrur.

Umsóknargjaldið skal lækka um 30% þegar um er að ræða umsækjendur sem skráðir eru samkvæmt 
umhverfisstjórnunarkerfi ESB (EMAS) eða um 15% þegar um er að ræða umsækjendur sem eru vottaðir samkvæmt 
ISO-staðli 14001. Lækkun safnast ekki upp. Ef kröfur varðandi bæði kerfin eru uppfylltar gildir einungis sú lækkun 
sem er meiri.

Þessi lækkun er háð því skilyrði að umsækjandinn skuldbindi sig á skýran hátt í umhverfismálastefnu sinni til að 
tryggja að vörur hans, sem merktar eru með viðeigandi umhverfismerki ESB, séu í fullu samræmi við viðmiðanirnar 
um umhverfismerkið allt gildistímabil samningsins og að þessi skuldbinding sé tekin fram á viðeigandi hátt í 
umhverfisstefnu hans og nákvæmum umhverfismarkmiðum.

Þar til bærum aðilum er heimilt að innheimta gjald fyrir breytingu eða framlengingu á leyfi. Þetta gjald skal ekki vera 
hærra en umsóknargjaldið og ofangreindar takmarkanir skulu einnig gilda.

Umsóknargjaldið tekur ekki til kostnaðar við prófun og sannprófun þriðju aðila eða skoðanir á staðnum sem kann að 
vera krafist af hálfu þriðja aðila eða þar til bærs aðila. Umsækjendur skulu sjálfir standa straum af kostnaði við slíkar 
prófanir, sannprófanir og skoðanir.

2.  Árgjald

Þar til bæri aðilinn getur farið fram á að hver umsækjandi, sem hefur fengið umhverfismerki ESB, greiði árgjald. Þetta 
getur verið fastagjald eða gjald sem byggist á árlegu söluverðmæti vörunnar, sem hefur fengið umhverfismerki ESB, 
innan Sambandsins.

Tímabilið, sem gjaldið nær til, hefst á þeim degi sem umhverfismerki ESB er veitt umsækjandanum.

Ef gjaldið er reiknað út sem hlutfall af árlegu söluverðmæti skal það ekki vera hærra en 0,15% af því verðmæti. Gjaldið 
skal byggt á verði frá verksmiðju ef varan, sem veitt hefur verið umhverfismerki ESB, er orðin söluvara. Gjaldið skal 
byggt á afhendingarverði ef það tengist þjónustu.

Hámarksárgjald skal vera 25 000 evrur á vöruflokk fyrir hvern umsækjanda.

Ef um er að ræða lítil og meðalstór fyrirtæki, örfyrirtæki eða umsækjendur frá þróunarlöndum skal árgjaldið lækkað 
um a.m.k. 25%.

Árgjaldið tekur ekki til kostnaðar við prófun, sannprófun eða skoðanir á staðnum sem kann að vera krafist. 
Umsækjendur skulu sjálfir standa straum af kostnaði við slíkar prófanir, sannprófanir og skoðanir.

3.  Skoðunargjald

Þar til bærum aðila er heimilt að innheimta skoðunargjald.

(2) Lítil og meðalstór fyrirtæki eins og skilgreint er í tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 2003/361/EB (Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2003, 
bls. 36).

(3) Örfyrirtæki eins og skilgreint er í tilmælum 2003/361/EB“

____________


