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                     REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1494/2007                   2010/EES/6/55 

frá 17. desember 2007 

um snið merkimiða og frekari kröfur um merkingar, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 842/2006, að því er varðar vörur og búnað sem innihalda tilteknar, flúraðar 
 gróðurhúsalofttegundir (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
842/2006 frá 17. maí 2006 um tilteknar, flúraðar 
gróðurhúsalofttegundir (1), einkum 3. mgr. 7. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Endurskoðun á því hvort æskilegt sé að frekari 
umhverfisupplýsingar verði settar á merkimiða þeirra 
vara og búnaðar sem um ræðir í 2. mgr. 7. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 842/2006 hefur farið fram í 
samræmi við 3. mgr. 7. gr. þeirrar reglugerðar. 

2) Kröfur um merkingar eru með hliðsjón af þeim 
merkingarkerfum sem notuð eru innan Bandalagsins 
fyrir vörur og búnað sem innihalda flúraðar 
gróðurhúsalofttegundir, þ.m.t. af því merkingarkerfi sem 
komið er á fót með iðnaðarstöðlum fyrir slíkar vörur og 
búnað . 

3) Til glöggvunar er viðeigandi að ákvarða nákvæmt 
orðalag þeirra upplýsinga sem setja á fram á 
merkimiðunum. Aðildarríkjunum er frjálst að nota eigin 
tungumál á slíkum merkimiðum. 

4) Frekari upplýsingar um það hvort kæli- og loftræstivörur 
og kæli- og loftræstibúnaður, svo og varmadælur, sem 
falla undir þessa reglugerð, hafi verið einangruð með 
frauði, sem hefur verið blásið með flúruðum 
gróðurhúsalofttegundum, skulu koma fram á 
merkimiðanum í þeim tilgangi að stuðlað sé að því að 
þær verði hugsanlega endurheimtar úr slíku frauði. 

5) Í þeim tilvikum, þar sem flúruðum 
gróðurhúsaloftegundum er bætt við viðkomandi vörur 
eða búnað utan framleiðslustaðar, skal merkimiðinn gefa 
til kynna heildarmagn flúraðra gróðurhúsalofttegunda í 
vörunni eða búnaðinum. 

6) Merkimiðinn skal vera þannig hannaður að tryggt sé að 
hann sé auðlæsilegur og að hann haldist örugglega á 
vörunni eða búnaðinum allan þann tíma sem þau 
innihalda flúraðar gróðurhúsalofttegundir. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 332, 18.12.2007, bls. 25. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 30/2009 frá 17. mars 
2009 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) og XX viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 28, 28.5.2009, p. 21. 

(1) Stjtíð. ESB L 161, 14.6.2006, bls. 1. 

7) Merkimiðanum skal vera komið þannig fyrir að tryggt sé 
að hann sé sýnilegur tæknimönnum sem annast 
uppsetningu og þjónustu. 

8) Á loftræstivörum og -búnaði og varmadælum skal 
merkimiðanum komið fyrir með hliðsjón af tæknilegum 
eiginleikum vörunnar eða búnaðarins. 

9) Sá möguleiki að frekari umhverfisupplýsingar verði 
settar á merkimiðana hefur valdið því að framleiðendur 
verða að gera viðeigandi ráðstafanir varðandi merkimiða 
og því skal veita viðeigandi frest áður en þessi reglugerð 
tekur gildi. 

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
skv. 1. mgr. 18. gr. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 2037/2000 (2). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Viðfangsefni 

Í þessari reglugerð er sett fram snið merkimiða sem nota skal 
og frekari kröfur um merkingar sem skulu gilda um þær 
tegundir vara og búnaðar sem tilgreind eru í 2. mgr. 7. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 842/2006. 

2. gr. 

Kröfur um merkingar 

1. Á vörum og búnaði, sem þessi reglugerð tekur til, skulu 
vera merkimiðar sem á eru eftirfarandi upplýsingar: 

a) textinn „Inniheldur flúraðar gróðurhúsalofttegundir sem 
falla undir Kýótóbókunina“, 

b) stytt efnaheiti flúruðu gróðurhúsalofttegundanna sem eru í 
búnaðinum eða ráðgert er að séu í búnaðinum, í samræmi 
við viðurkennt nafnakerfi iðnaðarins um búnaðinn eða 
efnið, 

________________  

(2) Stjtíð. EB L 244, 29.9.2000, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2007/540/EB (Stjtíð. ESB L 198, 
31.7.2007, bls. 35). 
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c) magn flúruðu gróðurhúsalofttegundanna, gefið upp í 
kílógrömmum, 

d) textinn „loftþétt“ þar sem við á. 

2. Auk krafna um merkingar, sem settar eru fram í 1. mgr., 
skal kæli- og loftræstivörur og kæli- og loftræstibúnaður, sem 
og varmadælur, sem eru einangraðar með frauði blásnu með 
flúruðum gróðurhúsalofttegundum áður en þær eru settar á 
markað vera merktar með eftirfarandi texta: „Frauð blásið með 
flúruðum gróðurhúsalofttegundum“. 

3. Ef flúruðum gróðurhúsalofttegundum er bætt við utan 
framleiðslustaðar og heildarmagnið er ekki tilgreint af 
framleiðanda skal koma fram á merkimiðanum það magn sem 
framleiðandinn setur í og á miðanum skal vera rými fyrir það 
magn sem bæta skal við utan framleiðslustaðarins, svo og fyrir 
heildarmagn flúruðu gróðurhúsategundanna. 

4. Aðildarríkin geta bundið setningu vara og búnaðar, sem 
heyra undir þessa reglugerð, á markað á yfirráðasvæði sínu því 
skilyrði að opinber tungumál þeirra séu notuð í tengslum við 
kröfur um merkingu sem um getur í 1., 2. og 3. mgr. 

3. gr. 

Snið merkimiða 

1. Þær upplýsingar, sem um getur í 2. gr., skulu koma fram á 
merkimiða sem á að festa á vöruna eða búnaðinn sem fellur 
undir þessa reglugerð. 

2. Upplýsingarnar skulu skera sig greinilega frá grunni 
merkimiðans og stærð leturs og bil milli orða skulu vera þannig 
að textinn sé auðlæsilegur. 

Ef upplýsingunum, sem krafist er samkvæmt þessari reglugerð, 
er bætt við á merkimiða, sem hefur þegar verið festur á 
viðkomandi vöru eða búnað, skal leturstærðin ekki vera minni 
en minnsta leturstærð annarra upplýsinga á merkimiðanum. 

3. Allur merkimiðinn og upplýsingarnar á honum skulu vera 
þannig hönnuð að tryggt sé að hann haldist á vörunni eða 
búnaðinum og að hann sé auðlæsilegur við eðlilegar aðstæður 
allan þann tíma sem varan eða búnaðurinn inniheldur flúraðar 
gróðurhúsalofttegundir. 

4. gr. 

Staðsetning merkimiða 

1. Auk þeirra staða, sem eru tilteknir í 1. mgr. 7. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 842/2006, mega merkimiðarnir einnig 
vera staðsettir á nafnskilti eða á upplýsingarmiða vöru eða við 
hlið þeirra, eða við hlið hluta sem unnt er að fjarlægja eða opna 
í þeim tilgangi að koma við þjónustu fyrir vöruna eða 
búnaðarins. 

2. Að því er varðar loftræstivörur og -búnað, svo og 
varmadælur, sem hafa sérstakar innanhúss- og 
utanhússeiningar og eru tengdar með pípum með kælimiðli, 
skal koma merkingunni fyrir á þeim hluta búnaðarins sem 
kælimiðillinn er settur í upphaflega. 

5. gr. 

Gildistaka 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. apríl 2008. 

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

Gjört í Brussel 17. desember 2007. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stavros DIMAS 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 

 

 

 

 


