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EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

96/EES/41/01

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

I. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 25/96 frá 26. apríl 1996(1).

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/9/EB frá 7. apríl 1995
um breytingu á tilskipun 94/39/EB um gerð skrár yfir fyrirhugaða
notkun dýrafóðurs með sérstök næringarmarkmið í huga(2) skal
felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.
Eftirfarandi bætist við í lið 4d (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
94/39/EB) í II. kafla I. viðauka við samninginn:

,,,eins og henni var breytt með:

- 395 L 0009: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/9/EB
frá 7. apríl 1995 (Stjtíð. EB nr. L 91, 22. 4. 1995, bls. 3).“.

2. gr.
Fullgiltur texti tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 95/9/EB á
íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar
ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 6. júní 1996, að því tilskildu að
allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar

nr. 31/96
frá 5. júní 1996

um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna)
við EES-samninginn

Gjört í Brussel 5. júní 1996.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

P. Benavides

(1) Stjtíð. EB nr. L 186, 25. 7. 1996, bls. 77 og EES-viðbætir við Stjtíð.
EB nr. 32, 25.7.19965 , bls. 55.

(2) Stjtíð. EB nr. L 91, 22. 4. 1995, bls. 3.
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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 93/74/EBE frá 13. september
1993 um fóður sem er miðað við sérstök næringarmarkmið (1),
einkum c-lið 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í c-lið 6. gr. tilskipunar 93/74/EBE er kveðið á um að breyta megi
ráðstöfunum sem eru samþykktar samkvæmt a-lið 6. gr. í ljósi
aukinnar þekkingar á sviði tækni og vísinda. Þessar ráðstafanir
voru samþykktar með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/39/
EB (2).

Í fyrstu var ekki unnt að taka tiltekin næringarmarkmið upp í
skrána yfir fyrirhugaða notkun dýrafóðurs með sérstök
næringarmarkmið í huga þar eð bandalagið hafði á þeim tíma ekki
yfir að ráða aðferð til að reikna út orkugildi gæludýrafóðurs.

Aðferð við að reikna út orkugildi hefur nú verið samþykkt innan
bandalagsins og er því unnt að taka áðurnefnd næringarmarkmið
upp í skrána.

Enn fremur ber að aðlaga og bæta við skrána um sérstök
næringarmarkmið fyrir hesta á grundvelli þeirra gagna sem fyrir
liggja.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari tilskipun eru í samræmi
við álit fastanefndarinnar um fóður.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Viðaukanum við tilskipun 94/39/EB er breytt til samræmis við
viðauka þessarar tilskipunar.

2. gr.
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari
eigi síðar en 30. júní 1995. Þau skulu tilkynna það
framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun
í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau verða birt
opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði
úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun
þessi nær til.

3. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

4. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 91, 22. 4. 1995, bls. 3, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 31/96 frá 5. júní
1996 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við
EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 237, 22. 9. 1993, bls. 23.

(2) Stjtíð. EB nr. L 207, 10. 8. 1994, bls. 20.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 95/9/EB

frá 7. apríl 1995

um breytingu á tilskipun 94/39/EB um gerð skrár yfir fyrirhugaða notkun dýrafóðurs með sérstök
næringarmarkmið í huga(*)

(Texti sem varðar EES)

Gjört í Brussel 7. apríl 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Franz FISCHLER

framkvæmdastjóri.
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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 79/373/EBE frá 2. apríl 1979
um markaðssetningu blandaðs fóðurs (1), eins og henni var síðast
breytt með tilskipun 93/74/EBE (2), einkum d-lið 10. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í d-lið 1. mgr. 5. gr. tilskipunar ráðsins 93/74/EBE um fóður sem
er miðað við sérstök næringarmarkmið er kveðið á um tilteknar
upplýsingar á merkimiðum dýrafóðurs með sérstök
næringarmarkmið í huga.

Þegar tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/39/EB frá 25. júlí
1994 um gerð skrár yfir fyrirhugaða notkun dýrafóðurs með
sérstök næringarmarkmið í huga (3), breytt með tilskipun 95/9/
EB (4), var samþykkt var ekki unnt að taka með hin ýmsu
næringarmarkmið, þar sem orkugildið er veigamikill þáttur, vegna
þess að bandalagið hafði ekki komið sér upp aðferð til að reikna
út orkugildi gæludýrafóðurs.

Núverandi aðferðir til að reikna út orkugildi eru ekki að öllu leyti
fullnægjandi, hvorki að því er lýtur að eftirliti né nákvæmni
gagnanna.

Samþykkja ber til bráðabirgða aðferð, sem gildir í takmarkaðan
tíma uns fullnægjandi aðferð verður fundin, til þess að hægt verði
að gefa upp orkugildi fóðurs með sérstök næringarmarkmið í huga,
svo að gefa megi dýrum þetta fóður við sérstakar aðstæður sem
eru þess eðlis að þau þurfa á sérfæði sem hæfir ástandi þeirra að
halda.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari tilskipun eru í samræmi
við álit fastanefndarinnar um fóður.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Þegar gefnar eru upplýsingar um orkugildi hunda- og kattamatar
með sérstök næringarmarkmið í huga, samkvæmt d-lið
1. mgr. 5. gr. tilskipunar 93/74/EBE, skulu aðildarríkin kveða á um
að slík gildi skuli reiknuð út samkvæmt aðferðinni sem er lýst í
viðaukanum við þessa tilskipun.

2. gr.
Aðildarríkin skulu kveða á um að aðferðin við að reikna út orkugildi
hunda- og kattamatar með sérstök næringarmarkmið í huga, sem
er lýst í viðaukanum við þessa tilskipun, gildi til 30. júní 1998.

3. gr.
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari
eigi síðar en 30. júní 1995. Þau skulu tilkynna það
framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun
í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau verða birt
opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

2.  Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði
úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun
þessi nær til.

4. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

5. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 91, 22. 4. 1995, bls. 39, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 32/96 frá 5. júní
1996 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 95/10/EB

frá 7. apríl 1995

um aðferð við útreikninga á orkugildi hunda- og kattamatar með sérstök
næringarmarkmið í huga(*)

(Texti sem varðar EES)

Gjört í Brussel 7. apríl 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Franz FISCHLER

framkvæmdastjóri.

(1) Stjtíð. EB nr. L 86, 6. 4. 1979, bls. 30.

(2) Stjtíð. EB nr. L 237, 22. 9. 1993, bls. 23.

(3) Stjtíð. EB nr. L 207, 10. 8. 1994, bls. 20.

(4) Stjtíð. EB nr. L 91, 22. 4. 1995, bls. 35.
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VIÐAUKI

AÐFERÐ VIÐ ÚTREIKNINGA Á ORKUGILDI HUNDA- OG KATTAMATAR MEÐ SÉRSTÖK
NÆRINGARMARKMIÐ Í HUGA

1. Aðferð við útreikninga og framsetning orkugildis

Orkugildi hunda- og kattamatar með sérstök næringarmarkmið í huga skal reiknað út í samræmi við
neðangreinda formúlu á grundvelli hundraðshluta tiltekinna greiningarþátta matarins. Þetta gildi skal
gefið upp í megajúlum (MJ) efnaskiptanlegrar orku (EO) á hvert kílógramm af fóðurblöndu sem hér
segir:

a) hunda- og kattamatur, að undanskildum kattamat með vatnsinnihaldi sem er meira en 14%:

MJ/kg EO = 0,1464 X % hráprótín + 0,3556 X % hráolía og fita + 0,1464 X %
köfnunarefnissnautt kirni

b) kattamatur með vatnsinnihaldi sem er meira en 14%:

MJ/kg EO = (0,1632 X % hráprótín + 0,3222 X % hráolía og fita + 0,1255 X %
köfnunarefnissnautt kirni) - 0,2092

þar sem hundraðshluti köfnunarefnissnauðs kirnis er reiknaður sem mismunurinn á 100 og summunni
af hundraðshlutum vatns, hráösku, hráprótíns, hráolíu og fitu og hrátrefjum.

2. Vikmörk fyrir yfirlýst gildi

Ef í ljós kemur við opinbert eftirlit samkvæmt 12. gr. tilskipunar 79/373/EBE að munur er á
niðurstöðum við eftirlit og yfirlýsta orkugildinu (aukið eða minnkað orkugildi fóðursins) skal leyfa
15% vikmörk.

3. Framsetning niðurstaðna

Niðurstöður, sem fást með því að nota ofangreinda formúlu, skulu gefnar með einum aukastaf.

4. Sýnatöku- og greiningaraðferðir

Sýnataka úr fóðurblöndunni og ákvörðun á innihaldi greiningarþátta sem eru tilgreindir í
reikningsaðferðinni skulu eftir atvikum fara fram í samræmi við sýnatöku- og greiningaraðferðir
bandalagsins við opinbert eftirlit með fóðri.
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96/EES/41/03

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 63/95 frá 29. september 1995(1).

IV. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 63/95 frá 29. september 1995(2).

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/12/EB frá 23. maí 1995
um framkvæmd tilskipunar ráðsins 92/75/EBE að því er varðar
orkumerkingar þvottavéla til heimilisnota(3) skal felld inn í
samninginn.

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/13/EB frá 23. maí 1995
um framkvæmd tilskipunar ráðsins 92/75/EBE að því er varðar

orkumerkingar þurrkara til heimilisnota(4) skal felld inn í
samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.
Eftirfarandi undirliðir bætist við í 4. lið (tilskipun ráðsins 92/75/
EBE) í IV. kafla II. viðauka við samninginn:

,,- 395 L 0012: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/12/
EB frá 23. maí 1995 (Stjtíð. EB nr. L 136, 21. 6. 1995, bls.
1, eins og hún var leiðrétt með Stjtíð. EB nr. L 47, 24. 2.
1996, bls. 35).

Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er þennan samning
varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Við I. viðauka við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
95/12/EB bætist eftirfarandi:

Skýringamynd

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar

nr. 33/96
frá 31. maí 1996

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og
IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn

(1) Stjtíð. EB nr. L 301, 14. 12. 1995, bls. 38 og EES-viðbætir við Stjtíð.
EB nr. 48, 14. 12. 1995 , bls. 13.

(2) Stjtíð. EB nr. L 301, 14. 12. 1995, bls. 38 og EES-viðbætir við Stjtíð.
EB nr. 48, 14. 12. 1995 , bls. 13.

(3) Stjtíð. EB nr. L 136, 21. 6. 1995, bls. 1, eins og hún var leiðrétt með Stjtíð.

EB nr. L 47, 24. 2. 1996, bls. 35. (4) Stjtíð. EB nr. L 136, 21. 6. 1995, bls. 28.
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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 92/75/EBE frá 22. september
1992 um merkingar og staðlaðar vörulýsingar á heimilistækjum
er greina frá notkun þeirra á orku og öðrum aðföngum (1), einkum
9. og 12. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Samkvæmt tilskipun 92/75/EBE skal framkvæmdastjórn
samþykkja framkvæmdartilskipun fyrir heimilistæki, þar með
talið þvottavélar.

Raforkunotkun þvottavéla er verulegur hluti af heildarorkuþörf
bandalagsins. Mjög miklir möguleikar eru á að draga úr
raforkunotkun þessara tækja.

Aukin vatns- og orkuþörf er oft samfara meiri þvottahæfni.
Upplýsingar um þvottahæfni tækis koma sér vel við að meta
gögn um orku- og vatnsþörf. Slíkar upplýsingar koma
neytendum að gagni við að velja tæki sem nýta orkuna sem
best.

Bandalagið staðfestir áhuga sinn á því að tekið verði upp
alþjóðlegt staðlakerfi þar sem hægt er að setja staðla sem verða
í raun notaðir af öllum viðskiptaaðilum, í samræmi við kröfur
sem gerðar eru með hliðsjón af stefnu bandalagsins, og fer þess
á leit við evrópsk staðlasamtök að þau haldi áfram samvinnu
við alþjóðleg staðlasamtök.

Staðlasamtök Evrópu (CEN) og Rafstaðlasamtök Evrópu
(CENELEC) eru þær stofnanir sem eru lögbærar til að samþykkja
samhæfða staðla í samræmi við almennar viðmiðunarreglur um
samstarf milli framkvæmdastjórnarinnar og þessara tveggja
stofnana, undirritað 13. nóvember 1984. Í skilningi þessarar
tilskipunar er samhæfður staðall tækniforskrift (Evrópustaðall
eða samhæfingarskjal) sem er samþykkt af Staðlasamtökum

Evrópu eða Rafstaðlasamtökum Evrópu á grundvelli umboðs frá
framkvæmdastjórninni í samræmi við ákvæði tilskipunar ráðsins
83/189/EBE frá 28. mars 1983 sem setur reglur um tilhögun
upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og reglugerða  (2), eins og
henni var síðast breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
94/10/EB  (3), og á grundvelli þessara almennu viðmiðunarreglna.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari tilskipun eru í samræmi
við álit nefndar sem var sett á laggirnar á grundvelli 10. gr. tilskipunar
92/75/EBE.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
1. Þessi tilskipun gildir um þvottavélar til heimilisnota sem eru
tengdar almennri rafmagnsveitu, að undanskildum:

- tækjum sem ekki geta undið,

- tækjum með aðskildum rýmum fyrir þvott og vindingu, og

- sambyggðum þvottavélum og þurrkurum,

Tæki sem geta einnig notað aðra orku eru einnig undanskilin.

2. Upplýsingarnar sem krafist er samkvæmt þessari tilskipun skulu
mældar í samræmi við samhæfða staðla, sem tilvísunarnúmer hafa
verið birt fyrir í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna og
aðildarríkin birt tilvísunarnúmer landsstaðlanna sem eru til
framkvæmdar þessum samhæfðu stöðlum. Ákvæði í þessari
tilskipun sem lúta að þeirri kröfu að veita upplýsingar um hávaða
skulu gilda sé þessara upplýsinga krafist samkvæmt 3. gr. tilskipunar
ráðsins 86/594/EBE  (4). Sé þess óskað skulu þessar upplýsingar
mældar í samræmi við tilskipun 83/189/EBE.

3. Samhæfðu staðlarnir sem um getur í 2. mgr. skulu samdir
samkvæmt umboði frá framkvæmdastjórninni í samræmi við
tilskipun 83/189/EBE.

4. Hugtökin ,,seljandi“, ,,birgðasali“, ,,upplýsingablað“, ,,önnur
helstu aðföng“ og ,,viðbótarupplýsingar“ skulu hafa sömu merkingu
og fram kemur í 4. mgr. 1. gr. tilskipunar 92/75/EBE.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 136, 21. 6. 1995, bls. 1, eins
og hún var leiðrétt með Stjtíð. EB nr. L 47, 24. 2. 1996, bls. 35, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 33/96 frá 31.
maí 1996 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) og IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn, sjá
þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 297, 13. 10. 1992, bls. 16.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 95/12/EB

frá 23. maí 1995

um framkvæmd tilskipunar ráðsins 92/75/EBE að því er varðar orkumerkingar
þvottavéla til heimilisnota(*)

(2) Stjtíð. EB nr. L 109, 26. 4. 1983, bls. 8.

(3) Stjtíð. EB nr. L 100, 19. 4. 1994, bls. 30.

(4) Stjtíð. EB nr. L 344, 6. 12. 1986, bls. 24.
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2. gr.

1. Tækniskjölin sem um getur í 3. mgr. 2. gr. tilskipunar 92/75/
EBE skulu hafa að geyma:

- nafn og heimilisfang birgðasala,

- almenna lýsingu á tæki sem nægir til að bera kennsl á það,

- upplýsingar, þar með talið teikningar eftir þörfum, um helstu
hönnunareinkenni gerðar, einkum atriði sem hafa afgerandi
áhrif á orkunotkun hennar,

- skýrslur um viðeigandi mælingarpróf sem gerð hafa verið
samkvæmt samhæfðu stöðlunum sem um getur í 2. mgr. 1.
gr. þessarar tilskipunar,

- leiðbeiningar um notkun, ef þær eru fyrir hendi.

2. Merkimiðinn sem um getur í 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 92/75/
EBE skal vera með þeim hætti sem tilgreint er í I. viðauka við
þessa tilskipun. Honum skal komið fyrir utanvert á framhlið eða
ofan á tækinu, þannig að hann sjáist greinilega og að ekkert skyggi
á hann.

3. Innihald og form upplýsingablaðsins sem um getur í 1. mgr. 2.
gr. tilskipunar 92/75/EBE skal vera í samræmi við það sem tilgreint
er í II. viðauka við þessa tilskipun.

4. Við þær aðstæður sem lýst er í 5. gr. tilskipunar 92/75/EBE, og
ef tilboð um sölu, leigu og kaupleigu er komið á framfæri með
prentaðri orðsendingu, svo sem í póstpöntunarlista, skal prentuð
orðsending innihalda allar þær upplýsingar sem tilgreindar eru í
III. viðauka við þessa tilskipun.

5. Orkunýtniflokkur tækis, þvottahæfnisflokkur þess og
þurrkunarafkastaflokkur samkvæmt því sem tilgreint er á
merkimiðanum og upplýsingablaðinu skal vera sá sem tilgreindur
er í IV. viðauka.

3. gr.
Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja
að allir birgðasalar og seljendur með staðfestu á yfirráðasvæði
þeirra uppfylli skyldur sínar samkvæmt þessari tilskipun.

4. gr.
1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg ákvæði til
að fara að þessari tilskipun fyrir 1. mars 1996. Þau skulu tafarlaust
tilkynna framkvæmdastjórninni um það. Þau skulu beita þessum
ákvæðum frá 1. apríl 1996.

Þó skulu aðildarríkin til 30. september 1996 heimila:

- markaðssetningu, auglýsingu og/eða sýningu á vörum,

- dreifingu prentaðra orðsendinga sem um getur í 4. mgr. 2. gr.
og eru ekki í samræmi við ákvæði þessarar tilskipunar.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun
í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau verða birt
opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði
úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun
þessi nær til.

5. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á 20. degi frá því að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

6. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 23. maí 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Christos PAPOUTSIS

framkvæmdastjóri.
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Athugasemdir varðandi merkimiða

2. Með eftirfarandi athugasemdum er tilgreint hvaða upplýsingar eiga að koma fram:

Athugasemd:

I. Nafn og vörumerki birgðasala.

II. Gerðarauðkenni birgðasala.

III. Orkunýtniflokkur tækis skal ákvarðaður í samræmi við IV. viðauka. Viðeigandi bókstafur skal settur
andspænis þeirri ör sem við á.

IV. Hafi tæki fengið úthlutað umhverfismerki EB í samræmi við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 880/92 um
kerfi um veitingu vistmerkis EB (1), má setja afrit af umhverfismerkinu hér ef kröfur reglugerðarinnar
eru uppfylltar að öðru leyti. Í leiðarvísinum um hönnun merkimiða fyrir þvottavélar, sem um getur
hér á eftir, er skýrt út hvernig koma má umhverfismerkinu fyrir á merkimiðanum.

V. Orkunotkun í kW-stundum á þvottalotu miðað við staðlaða þvottalotu fyrir baðmull við hitann 60
í samræmi við prófunaraðferðir samhæfðu staðlanna sem um getur í 2. mgr. 1. gr.

VI. Þvottahæfnisflokkur er ákvarðaður samkvæmt IV. viðauka.

VII. Þurrkunarafkastaflokkur er ákvarðaður samkvæmt IV. viðauka.

VIII. Hámarkssnúningshraði vindu sem náð er í staðlaðri þvottalotu fyrir baðmull við 60 hita í samræmi
við prófunaraðferðir samhæfðu staðlanna sem um getur í 2. mgr. 1. gr.

IX. Vinnslugeta tækisins í staðlaðri þvottalotu fyrir baðmull við 60 hita í samræmi við prófunaraðferðir
samhæfðu staðlanna sem um getur í 2. mgr. 1. gr.

X. Vatnsnotkun í hverri þvottalotu miðað við staðlaða þvottalotu fyrir baðmull við hitann 60 hita í
samræmi við prófunaraðferðir samhæfðu staðlanna sem um getur í 2. mgr. 1. gr.

XI. Ef við á, hávaði í hverri þvotta- eða þurrkunarlotu miðað við staðlaða lotu við hitann 60 í samræmi
við tilskipun ráðsins 86/594/EBE(2)

Ath.:
Sambærileg hugtök á öðrum tungumálum er að finna í V. viðauka.

(1) Stjtíð. EB nr. L 99, 11. 4. 1992, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 344, 6. 12. 1986, bls. 24. Þeir staðlar sem eiga við eru EN 60704-2-4 (mælingar á hávaða) og
EN 60704-3 (sannprófun).
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Litir:

CMYK: sían, blárauður, gulur, svartur.

Dæmi: 07X0: 0% sían, 70% blárauður, 100% gulur, 0% svartur.

Örvar:

- A: X0X0,
- B: 70X0,
- C: 30X0,
- D: 00X0,
- E: 03X0,
- F: 07X0,
- G: 0XX0.

Rammalitur X070.

Allur textinn er svartur. Bakgrunnur er hvítur.

Nákvæmar upplýsingar um prentun er að finna í leiðarvísi um hönnun merkimiða fyrir þvottavélar sem er
fáanlegur hjá:

Ritara nefndar um orkumerkingar rafknúinna heimilistækja og staðlaðar vöruupplýsingar.
Stjórnardeild XVII um orkumál (Directorate-General for Energy XVII),
Framkvæmdastjórn EB (European Commission),
200 Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussel (Brussels).
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II. VIÐAUKI

UPPLÝSINGABLAÐIÐ

Upplýsingablaðið skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar. Upplýsingarnar má veita þannig að þær
séu settar upp í töflu yfir margar gerðir frá sama birgðasala, en í því tilviki skulu þær gefnar í tilgreindri
röð, eða með lýsingu á tækinu:

1. Vörumerki birgðasala.

2. Gerðarauðkenni birgðasala.

3. Orkunýtniflokkur gerðar eins og skilgreint er í IV. viðauka, tilgreindur sem ,,Orkunýtniflokkur... á
kvarðanum A (hámarksnýtni) til G (lakasta nýtni). Ef þessar upplýsingar eru gefnar í töflu má
tilgreina þær með öðrum hætti að því tilskildu að ljóst sé að það sé á kvarðanum A (hámarksnýtni)
til G (lakasta nýtni)“.

4. Ef upplýsingarnar eru gefnar upp í töflu og ef sum tækjanna sem tilgreind eru í töflunni hafa fengið
,,umhverfismerki bandalagsins“ samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 880/92 má tilgreina þær upplýsingar
hér. Í því tilviki skal koma fram í yfirskriftinni ,,umhverfismerki bandalagsins“ og henni skal fylgja
afrit af umhverfismerkinu. Þetta ákvæði er með fyrirvara um kröfur sem kunna að vera settar fram
í kerfi bandalagsins um veitingu umhverfismerkis.

5. Orkunotkun í kW-stundum á þvottalotu fyrir baðmull við 60°C hita í samræmi við prófunaraðferðirnar
sem um getur í 2. mgr. 1. gr., tilgreind sem ,,orkunotkun XYZ kW-stundir á lotu, byggt á stöðluðum
prófunarniðurstöðum þvottalotu fyrir baðmull við hitann 60°C. Raunorkunotkun fer eftir því
hvernig tækið er notað“.

6. Þvottahæfnisflokkur eins og kveðið er á um í IV. viðauka. Gefinn upp sem ,,Þvottahæfni... á
kvarðanum A (meiri) til G (minni)“. Þetta má gefa upp með öðrum hætti að því tilskildu að ljóst sé
að kvarðinn er frá A (meiri) til G (minni).

7. Þeytivinduafkastaflokkur (IV. viðauki). Gefinn upp sem ,,Þeytivinduafköst... á kvarðanum A (meiri)
til G (minni)“. Því næst kemur yfirlýsingin:

,,Notir þú þeytivindu skaltu hafa eftirfarandi í huga: Ef þú velur þvottavél með þeytivindu á A-
kvarðanum í stað þeytivindu á G-kvarðanum lækkar útlagður kostnaður þinn vegna þeytivindingar
um helming. Það fer venjulega meiri orka í að þeytivinda föt en að þvo þau.“

Einnig má tilgreina þessa yfirlýsingu í neðanmálsgrein.

Ef upplýsingarnar eru gefnar upp í töflu má tilgreina þær með öðrum hætti að því tilskildu að ljóst
sé að það sé á kvarðanum A (meiri) til G (minni) og að yfirlýsingin um rekstrarkostnað komi fram
í töflunni eða í neðanmálsgreininni.

8. Vatnslosunarafköst þeytivindu í samræmi við prófunaraðferðir samhæfðu staðlanna sem um getur
í 2. mgr. 1. gr. og sem náð er í staðlaðri þvottalotu fyrir baðmull við 60°C hita. Gefin upp sem ,,Það
vatn sem er eftir að lokinni þeytivindingu... % (hlutfall af þurrvigt þvottar)“.

9. Hámarkssnúningshraði vindu sem næst í staðlaðri þvottalotu fyrir baðmull við 60°C hita í samræmi
við prófunaraðferðir samhæfðu staðlanna sem um getur í 2. mgr. 1. gr.

10. Afköst tækis í staðlaðri þvottalotu fyrir baðmull við 60°C hita í samræmi við pófunaraðferðir
amhæfðu staðlanna sem um getur í 2. mgr. 1. gr.
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11. Vatnsnotkun á staðlaða þvottalotu fyrir baðmull við 60°C hita í samræmi við prófunaraðferðir
samhæfðu staðlanna sem um getur í 2. mgr. 1. gr.

12. Keyrslutími staðlaðrar þvottalotu fyrir baðmull við 60°C hita í samræmi við prófunaraðferðir
samhæfðu staðlanna sem um getur í 2. mgr. 1. gr.

13. Birgðasalar geta tilgreint upplýsingar 6. til 12. liðar hvað aðrar þvottalotur varðar.

14. Árleg meðalorku- og vatnsnotkun byggð á 200 stöðluðum þvottalotum fyrir baðmull við 60°C hita.
Notkunin skal tilgreind sem ,,áætluð ársnotkun (200 staðlaðir þvottar fyrir baðmull við 60°C ) fyrir
fjögurra manna heimili“.

15. Hávaði í þvotta- eða vindulotu á staðlaðri stillingu fyrir baðmull við 60°C í samræmi við tilskipun
86/594/EBE.

Ef afrit af merkimiðanum, annaðhvort í lit eða í svart-hvítu, er að finna á upplýsingablaðinu þarf
aðeins að tilgreina viðbótarupplýsingar sem koma fram á upplýsingablaðinu.

Athugasemd:
Sambærileg hugtök á öðrum tungumálum er að finna í V. viðauka.
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III. VIÐAUKI

PÓSTVERSLUN OG ÖNNUR FJARSALA

Póstpöntunarlistar og aðrar prentaðar orðsendingar sem um getur í 4. mgr. 2. gr. skulu innihalda eftirtaldar
upplýsingar, gefnar upp í þeirri röð sem tilgreind er:

1. Orkunýtniflokkur (3. liður í II. viðauka).

2. Orkunotkun (5. liður í II. viðauka).

3. Þvottahæfnisflokkur (6. liður í II. viðauka).

4. Þeytivinduafkastaflokkur (7. liður í II. viðauka).

5. Hámarkssnúningshraði vindu (VIII. athugasemd í I. viðauka).

6. Vinnslugeta (IX. athugasemd í I. viðauka).

7. Vatnsnotkun (X. athugasemd í I. viðauka).

8. Áætluð árleg notkun á fjögurra manna heimili (14. liður í II. viðauka).

9. Hávaði (XI. athugasemd í I. viðauka).

Ef veittar eru frekari upplýsingar, sem er að finna í upplýsingablaðinu með vörunni, skulu þær
veittar með þeim hætti sem skilgreint er í II. viðauka og koma fram í upptalningunni hér að framan
í þeirri röð sem tilgreind er fyrir upplýsingablaðið.

Athugasemd:
Sambærileg hugtök á öðrum tungumálum er að finna í V. viðauka.
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VEDLEGG IV

KLASSIFISERING ETTER ENERGIEFFEKTIVITETEN

1. Tabell 1 viser korleis eit apparat skal klassifiserast etter energieffektiviteten:

Tafla 1

             Orkunýtniflokkur

A C < 0,19
B  0,19 < C < 0,23
C  0,23 < C < 0,27
D  0,27 < C < 0,31
E  0,31 < C < 0,35
F  0,35 < C < 0,39
G  0,39 < C

2. Þvottahæfnisflokkur tækis skal ákvarðaður í samræmi við eftirfarandi töflu 2:

Tafla 3

                Þvottahæfnisflokkur

A P > 1,03
B  1,03 > P > 1,00
C  1,00 > P > 0,97
D  0,97 > P > 0,94
E  0,94 > P > 0,91
F  0,91 > P > 0,88
G  0,88 > P

3. Þeytivinduafkastaflokkur tækis skal ákvarðaður í samræmi við eftirfarandi töflu 3:

Tafla 3

            Þeytivinduafkastaflokkur

A D < 45 %
B  45 %< D < 54 %
C  54 %< D < 63 %
D  63 %< D < 72 %
E  72 %< D < 81 %
F  81 %< D < 90 %
G  90 %< D

Orkunotkun ,,C“ í kWst í staðlaðri
baðmullarþvottalotu við 60°C þar sem beitt er
prófunaraðferðum samhæfðu staðlanna sem um

getur í 2. mgr. 1. gr.

Þvottahæfnisstuðullinn ,,P“ samkvæmt
skilgreiningu í samhæfðu stöðlunum sem um getur

í 2. mgr. 1. gr., miðað við staðlaða
baðmullarþvottalotu við 60°C

Vatnslosunarafköst ,,D“ samkvæmt
skilgreiningu í samhæfðu stöðlunum sem um getur

í 2. mgr. 1. gr., miðað við staðlaða
baðmullarþvottalotu við 60°C .
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IV. VIÐAUKI

ORKUNÝTNIFLOKKUR

1. Ákvarða skal orkunýtniflokk tækis í samræmi við eftirfarandi töflu 1:

Tafla 1
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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 92/75/EBE frá 22. september
1992 um merkingar og staðlaðar vörulýsingar á heimilistækjum er
greina frá notkun þeirra á orku og öðrum aðföngum (1), einkum 9.
og 12. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Samkvæmt tilskipun 92/75/EBE skal framkvæmdastjórn
samþykkja framkvæmdartilskipun fyrir heimilistæki, þar með
talið rafknúna þurrkara.

Raforkunotkun þurrkara er verulegur hluti af heildarorkuþörf
bandalagsins. Mjög miklir möguleikar eru á að draga úr
raforkunotkun þessara tækja.

Bandalagið staðfestir áhuga sinn á því að tekið verði upp alþjóðlegt
staðlakerfi þar sem hægt er að setja staðla sem verða í raun notaðir
af öllum viðskiptaaðilum, í samræmi við kröfur sem gerðar eru
með hliðsjón af stefnu bandalagsins, og fer þess á leit við evrópsk
staðlasamtök að þau haldi áfram samvinnu við alþjóðleg
staðlasamtök.

Staðlasamtök Evrópu (CEN) og Rafstaðlasamtök Evrópu
(CENELEC) eru þær stofnanir sem eru lögbærar til að samþykkja
samhæfða staðla samræmi við almennar viðmiðunarreglur um
samstarf milli framkvæmdastjórnarinnar og þessara tveggja
stofnana, undirritað 13. nóvember 1984. Í skilningi þessarar
tilskipunar er samhæfður staðall tækniforskrift (Evrópustaðall
eða samhæfingarskjal) sem er samþykkt af Staðlasamtökum
Evrópu eða Rafstaðlasamtökum Evrópu á grundvelli umboðs frá
framkvæmdastjórninni í samræmi við ákvæði tilskipunar ráðsins
83/189/EBE frá 28. mars 1983 sem setur reglur um tilhögun
upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og reglugerða (2), eins
og henni var síðast breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
94/10/EB(3), og á grundvelli þessara almennu viðmiðunarreglna.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari tilskipun eru í samræmi
við álit nefndar sem var sett á laggirnar á grundvelli 10. gr.
tilskipunar 92/75/EBE.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
1. Þessi tilskipun gildir um þurrkara til heimilisnota sem eru tengdar
almennri rafmagnsveitu. Tilskipunin tekur hvorki til tækja sem
ganga einnig fyrir öðrum orkuberum né sambyggðra þvottavéla
og þurrkara.

2. Upplýsingarnar sem krafist er samkvæmt þessari tilskipun
skulu mældar í samræmi við samhæfða staðla, sem tilvísunarnúmer
hafa verið birt fyrir í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna og
aðildarríkin birt tilvísunarnúmer landsstaðlanna sem eru til
framkvæmdar þessum samhæfðu stöðlum. Ákvæði í þessari
tilskipun sem lúta að þeirri kröfu að veita upplýsingar um hávaða
skulu gilda sé þessara upplýsinga krafist samkvæmt 3. gr.
tilskipunar ráðsins 86/594/EBE (4). Sé þess óskað skulu þessar
upplýsingar mældar í samræmi við þá tilskipun.

3. Samhæfðu staðlarnir sem um getur í 2. mgr. skulu samdir
samkvæmt umboði frá framkvæmdastjórninni í samræmi við
tilskipun 83/189/EBE.

4. Hugtökin ,,seljandi“, ,,birgðasali“, ,,upplýsingablað“, ,,önnur
helstu aðföng“ og ,,viðbótarupplýsingar“ skulu hafa sömu
merkingu og fram kemur í 4. mgr. 1. gr. tilskipunar 92/75/EBE.

2. gr.
1. Tækniskjölin sem um getur í 3. mgr. 2. gr. tilskipunar 92/75/
EBE skulu hafa að geyma:

- nafn og heimilisfang birgðasala,

- almenna lýsingu á tæki sem nægir til að bera kennsl á það,

- upplýsingar, þar með talið teikningar eftir þörfum, um helstu
hönnunareinkenni gerðar, einkum atriði sem hafa afgerandi
áhrif á orkunotkun hennar,

- skýrslur um viðeigandi mælingarpróf sem gerð hafa verið
samkvæmt samhæfðu stöðlunum sem um getur í 2. mgr. 1.
gr. þessarar tilskipunar,

- leiðbeiningar um notkun, ef þær eru fyrir hendi.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 136, 21. 6. 1995, bls. 28, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 33/96 frá 31. maí
1996 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) og IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn, sjá þessa
útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 297, 13. 10. 1992, bls. 16.

(2) Stjtíð. EB nr. L 109, 26. 4. 1983, bls. 8.

(3) Stjtíð. EB nr. L 100, 19. 4. 1994, bls. 30.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 95/13/EB

frá 23. maí 1995

um framkvæmd tilskipunar ráðsins 92/75/EBE að því er varðar orkumerkingar
þurrkara til heimilisnota(*)

(4) Stjtíð. EB nr. L 344, 6. 12. 1986, bls. 24.
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2. Merkimiðinn sem um getur í 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 92/75/
EBE skal vera með þeim hætti sem tilgreint er í I. viðauka við
þessa tilskipun. Honum skal komið fyrir utanvert á framhlið eða
ofan á tækinu, þannig að hann sjáist greinilega og að ekkert skyggi
á hann.

3. Innihald og form upplýsingablaðsins sem um getur í 1. mgr. 2.
gr. tilskipunar 92/75/EBE skal vera í samræmi við það sem tilgreint
er í II. viðauka við þessa tilskipun.

4. Við þær aðstæður sem lýst er í 5. gr. tilskipunar 92/75/EBE, og
ef tilboð um sölu, leigu og kaupleigu er komið á framfæri með
prentaðri orðsendingu, svo sem í póstpöntunarlista, skal prentuð
orðsending innihalda allar þær upplýsingar sem tilgreindar eru í
III. viðauka við þessa tilskipun.

5. Orkunýtniflokkur tækis samkvæmt því sem tilgreint er á
merkimiðanum og upplýsingablaðinu skal vera sá sem tilgreindur
er í IV. viðauka.

3. gr.
Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja
að allir birgðasalar og seljendur með staðfestu á yfirráðasvæði
þeirra uppfylli skyldur sínar samkvæmt þessari tilskipun.

4. gr.
1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg ákvæði til að
fara að þessari tilskipun fyrir 1. mars 1996. Þau skulu tafarlaust

tilkynna framkvæmdastjórninni um það. Þau skulu beita þessum
ákvæðum frá 1. apríl 1996.

Þó skulu aðildarríkin til 30. september 1996 heimila:

- markaðssetningu, auglýsingu og/eða sýningu á vörum,

- dreifingu prentaðra orðsendinga sem um getur í 4. mgr. 2. gr.
og eru ekki í samræmi við ákvæði þessarar tilskipunar.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun
í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau verða birt
opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði
úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun
þessi nær til.

5. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á 20. degi frá því að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

6. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 23. maí 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Christos PAPOUTSIS

framkvæmdastjóri.
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Athugasemdir varðandi merkimiða

2. Með eftirfarandi athugasemdum er tilgreint hvaða upplýsingar eiga að koma fram:

Athugasemd:

I. Nafn og vörumerki birgðasala.

II. Gerðarauðkenni birgðasala.

III. Orkunýtniflokkur tækis skal ákvarðaður í samræmi við IV. viðauka. Viðeigandi bókstafur skal
settur andspænis þeirri ör sem við á.

IV. Hafi tæki fengið úthlutað umhverfismerki EB í samræmi við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 880/
92 um kerfi um veitingu vistmerkis EB (1), má setja afrit af umhverfismerkinu hér ef kröfur
reglugerðarinnar eru uppfylltar að öðru leyti. Í leiðarvísinum um hönnun merkimiða fyrir
þurrkara, sem um getur hér á eftir, er skýrt út hvernig koma má umhverfismerkinu fyrir á
merkimiðanum.

V. Orkunotkun í kW-stundum á þurrklotu fyrir baðmull í samræmi við prófunaraðferðir samhæfðu
staðlanna sem um getur í 2. mgr. 1. gr.

VI. Þurrkunarafköst á baðmull í kílógrömmum í samræmi við samhæfðu staðlana sem um getur í
2. mgr. 1. gr.

VII. Tegund tækis, með loftræstingu eða gufuþétti, í samræmi við prófunaraðferðir samhæfðu
staðlanna sem um getur í 2. mgr. 1. gr. Örin skal vísa á viðeigandi tegund.

VIII. Ef við á, hávaði mældur í samræmi við tilskipun ráðsins 86/594/EBE(2)

Ath.:
Sambærileg hugtök á öðrum tungumálum er að finna í V. viðauka.

(1) Stjtíð. EB nr. L 99, 11. 4. 1992, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 344, 6. 12. 1986, bls. 24. Viðeigandi hávaðastaðlar eru EN 60704-2-4 og EN 60704-3.
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Litir:

CMYK: sían, blárauður, gulur, svartur.

Dæmi: 07X0: 0% sían, 70% blárauður, 100% gulur, 0% svartur.

Örvar:

- A: X0X0,
- B: 70X0,
- C: 30X0,
- D: 00X0,
- E: 03X0,
- F: 07X0,
- G: 0XX0.

Rammalitur X070.

Allur textinn er svartur. Bakgrunnur er hvítur.

Nákvæmar upplýsingar um prentun er að finna í leiðarvísi um hönnun merkimiða fyrir þurrkara sem er
fáanlegur hjá:

Ritara nefndar um orkumerkingar rafknúinna heimilistækja og staðlaðar vöruupplýsingar.
Stjórnardeild XVII um orkumál (Directorate-General for Energy XVII), Framkvæmdastjórn EB (Euro-
pean Commission),
200 Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussel (Brussels).



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.41/ 19.9.1996

 00

ÍS
LE

N
S

K
 ú

tg
áf

a 72

II. VIÐAUKI

UPPLÝSINGABLAÐIÐ

Upplýsingablaðið skal hafa að geyma eftirfarandi upplýsingar. Upplýsingarnar má veita þannig að þær
séu settar upp í töflu yfir margar gerðir frá sama birgðasala, en í því tilviki skulu þær gefnar í tilgreindri
röð, eða með lýsingu á tækinu:

1. Vörumerki birgðasala.

2. Gerðarauðkenni birgðasala.

3. Orkunýtniflokkur gerðar eins og skilgreint er í IV. viðauka, tilgreindur sem ,,Orkunýtniflokkur... á
kvarðanum A (hámarksnýtni) til G (lakasta nýtni). Ef þessar upplýsingar eru gefnar í töflu má
tilgreina þær með öðrum hætti að því tilskildu að ljóst sé að það sé á kvarðanum A (hámarksnýtni)
til G (lakasta nýtni)“.

4. Ef upplýsingarnar eru gefnar upp í töflu og ef sum tækjanna sem tilgreind eru í töflunni hafa fengið
,,umhverfismerki bandalagsins“ samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 880/92 má tilgreina þær upplýsingar
hér. Í því tilviki skal koma fram í yfirskriftinni ,,umhverfismerki bandalagsins“ og henni skal fylgja
afrit af umhverfismerkinu. Þetta ákvæði er með fyrirvara um kröfur sem kunna að vera settar fram
í kerfi bandalagsins um veitingu umhverfismerkis.

5. Orkunotkun (V. athugasemd í I. viðauka).

6. Þurrkunarafköst á baðmull (VI. athugasemd í I. viðauka).

7. Vatnsnotkun á þurrklotu fyrir baðmull í samræmi við prófunaraðferðir samhæfðu staðlanna sem um
getur í 2. mgr. 1. gr., ef við á.

8. Þurrkunartími á lotu fyrir baðmull í samræmi við prófunaraðferðir samhæfðu staðlanna sem um
getur í 2. mgr. 1. gr.

9. Sömu upplýsingarnar og koma fram hér að framan í 5., 6., 7. og 8. athugasemd en að því er varðar
þurrkloturnar ,,strauþurr baðmull“ og ,,auðmeðhöndluð textílefni“. Þessum línum má sleppa ef
tækin sem um ræðir eru ekki með slíkar þurrklotur.

10. Birgðasalar geta tilgreint upplýsingar 5. til 8. liðar hvað aðrar þurrklotur varðar.

11. Árleg meðalorkunotkun (og vatnsnotkun ef við á) byggð á þurrkun 150 kg með því að nota lotuna
,,þurr baðmull“, auk 280 kg með því að nota lotuna ,,strauþurrt“, auk 150 kg með því að nota lotuna
,,auðmeðhöndluð textílefni“. Notkunin skal tilgreind sem ,,áætluð ársnotkun fyrir fjögurra manna
heimili þar sem þurrkari er notaður að jafnaði“.

12. Tegund tækis, með loftræstingu eða gufuþétti, í samræmi við prófunaraðferðir samhæfðu staðlanna
sem um getur í 2. mgr. 1. gr. (VII. athugasemd í I. viðauka).

13. Ef við á, hávaði mældur í samræmi við tilskipun ráðsins 86/594/EBE.

Ef afrit af merkimiðanum, annaðhvort í lit eða í svart-hvítu, er að finna á upplýsingablaðinu þarf aðeins að
tilgreina viðbótarupplýsingar sem koma fram á upplýsingablaðinu.

Athugasemd:
Sambærileg hugtök á öðrum tungumálum er að finna í V. viðauka.
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III. VIÐAUKI

PÓSTVERSLUN OG ÖNNUR FJARSALA

Póstpöntunarlistar og aðrar prentaðar orðsendingar sem um getur í 4. mgr. 2. gr. skulu innihalda eftirtaldar
upplýsingar, gefnar upp í þeirri röð sem tilgreind er:

1. Orkunýtniflokkur (3. liður í II. viðauka).

2. Orkunotkun (V. athugasemd í I. viðauka).

3. Þurrkunarafköst (VI. athugasemd í I. viðauka).

4. Vatnsnotkun á lotu (ef við á) (7. liður í II. viðauka).

5. Áætluð árleg notkun á heimili (11. liður í II. viðauka).

6. Hávaði (VIII. athugasemd í I. viðauka).

Ef veittar eru frekari upplýsingar, sem er að finna í upplýsingablaðinu með vörunni, skulu þær veittar
með þeim hætti sem skilgreint er í II. viðauka og koma fram í upptalningunni hér að framan í þeirri röð
sem tilgreind er fyrir upplýsingablaðið.

Athugasemd:
Sambærileg hugtök á öðrum tungumálum er að finna í V. viðauka.
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VEDLEGG IV

KLASSIFISERING ETTER ENERGIEFFEKTIVITETEN

Tabellane nedanfor viser korleis eit apparat skal klassifiserast etter energieffektiviteten:

Tafla 1 - loftræstir þurrkarar

                    Orkunýtniflokkur

A C < 0,51
B  0,51 < C < 0,59
C  0,59 < C < 0,67
D  0,67 < C < 0,75
E  0,75 < C < 0,83
F  0,83 < C < 0,91
G C > 0,91

Tafla 2 - þurrkarar með gufuþétti

                    Orkunýtniflokkur

A C < 0,55
B  0,55 < C < 0,64
C  0,64 < C < 0,73
D  0,73 < C < 0,82
E  0,82 < C < 0,91
F  0,91 < C < 1,00
G C > 1,00

Orkunotkun ,,C“ í kWst á hvert kg af þvotti þar
sem beitt er prófunaraðferðum samhæfðu staðlanna

 sem um getur í 2. mgr. 1. gr. í lotunni ,,þurr baðmull“

Orkunotkun ,,C“ í kWst á hvert kg af þvotti þar sem
beitt er prófunaraðferðum samhæfðu staðlanna sem um

getur í 2. mgr. 1. gr. í lotunni ,,þurr baðmull“
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IV. VIÐAUKI

ORKUNÝTNIFLOKKUR

Ákvarða skal orkunýtniflokk tækis í samræmi við eftirfarandi töflur:
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

XIX. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 18/95 frá 24. febrúar 1995(1).
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/58/EB frá 29. nóvember
1995 um breytingu á tilskipun 79/581/EBE um neytendavernd að
því er varðar hvernig verð á matvælum er tilgreint og á tilskipun
88/314/EBE um neytendavernd að því er varðar hvernig verð á
vörum öðrum en matvörum er tilgreint(2) skal felld inn í
samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.
Eftirfarandi undirliður bætist við í 1. lið (tilskipun ráðsins
79/581/EBE) í XIX. viðauka við samninginn:

,,- 395 L 0058: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/58/
EB frá 29. nóvember 1995 (Stjtíð. EB nr. L 299, 12. 12.
1995, bls. 11).“.

2. gr.
Eftirfarandi bætist við í 6. lið (tilskipun ráðsins 88/314/EBE) í
XIX. viðauka við samninginn:

,,,eins og henni var breytt með:

- 395 L 0058: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/58/
EB frá 29. nóvember 1995 (Stjtíð. EB nr. L 299, 12. 12.
1995, bls. 11).“.

3. gr.
Fullgiltur texti tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 95/58/EB á
íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar
ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

4. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 1. júní 1996, að því tilskildu að
allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

5. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar

nr. 34/96
frá 31. maí 1996

um breytingu á XIX. viðauka
(Neytendavernd) við EES-samninginn

96/EES/41/04

Gjört í Brussel 31. maí 1996.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

P. Benavides

(1) Stjtíð. EB nr. L 83, 13. 4. 1995, bls. 49 og EES-viðbætir
við Stjtíð. EB nr. 13, 13. 4. 1995, bls. 34.

(2) Stjtíð. EB nr. L 299, 12. 12. 1995, bls. 11.
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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 100.
gr. a,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 189. gr. b í
sáttmálanum (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í áætlunum bandalagsins um stefnumörkun varðandi
neytendavernd og miðlun upplýsinga (4) er kveðið á um að setja
skuli sameiginlegar reglur um hvernig verð skuli tilgreint.

Þessar meginreglur eru settar fram í tilskipun 79/581/EBE(5) um
hvernig verð á matvælum skuli tilgreint og í tilskipun 88/314/EBE
(6) um hvernig verð á vörum öðrum en matvörum skuli tilgreint.

Í þessum tilskipunum er einnig kveðið á um að skylt sé að tilgreina
einingarverð vöru sem er seld í lausri vigt og tiltekinnar forpakkaðrar
vöru, með ýmsum undantekningum þó, þegar vörur eru seldar í
forpökkuðum umbúðum, þegar tilgreint einingarverð skiptir
neytandann engu máli eða þegar slíkt skapar óhóflegt álag á lítil
smásölufyrirtæki.

Í framangreindum tilskipunum er kveðið á um aðlögunartíma til
að koma í framkvæmd undanþágum frá því að tilgreina einingarverð
tiltekinnar forpakkaðrar vöru. Þessi aðlögunartími rann út
7. júní 1995.

Beiting þessara tilskipana hefur reynst mjög flókin í framkvæmd
vegna þess hve viðskiptavenjur eru ólíkar í aðildarríkjunum.

Í ljósi þeirra miklu erfiðleika sem hafa komið upp við framkvæmd
ákvæða þessara tilskipana er rétt að setja nýja og einfaldari löggjöf
þar um.

Með framangreint í huga ber framkvæmdastjórninni að leggja
fram innan eins árs tillögu að einfaldari löggjöf byggða á þeirri
grunnhugmynd að skylt sé að tilgreina verð og einingarverð allrar
vöru.

Ekki var þó unnt að samþykkja þessa löggjöf fyrir júní 1995.

Rétt er að aðildarríkin geri ráð fyrir aðlögunartíma vegna
fyrirhugaðrar lagasetningar.

Þar af leiðandi ætti að framlengja um tvö ár aðlögunartímann sem
kveðið er á um í fyrstu undirgrein 10. gr. breyttrar tilskipunar
79/581/EBE og 10. gr. tilskipunar 88/314/EBE.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
1. Í fyrsta málslið 10. gr. breyttrar tilskipunar 79/581/EBE komi
orðin ,,níu ára aðlögunartími“ í stað ,,sjö ára aðlögunartími“.

2. Í fyrsta málslið 10. gr. tilskipunar 88/314/EBE komi orðin ,,níu
ára aðlögunartími“ í stað ,,sjö ára aðlögunartími.

2. gr.
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari. Þau skulu
tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Samþykkt ákvæði skulu gilda frá og með 7. júní 1995.

2. Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim skal fylgja slík tilvísun þegar
þau verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur
um slíka tilvísun.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 229, 12. 12. 1995, bls. 11, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/96 frá 31. maí
1996 um breytingu á XIX. viðauka (Neytendavernd) við EES-samninginn,
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 377, 31. 12. 1994, bls. 16.

(2) Stjtíð. EB nr. C 155, 21. 6. 1995, bls. 9.

(3) Álit Evrópuþingsins frá 19. maí 1995 (Stjtíð. EB nr. C 151, 19. 6. 1995,
bls. 368), sameiginleg afstaða ráðsins frá 19. júní 1995 (Stjtíð. EB nr. C
182, 15. 7. 1995, bls. 6), ákvörðun Evrópuþingsins frá 20. september
1995 (Stjtíð. EB nr. C 269, 16. 10. 1995) og ákvörðun ráðsins frá 30.
október 1995.

(4) Stjtíð. EB nr. C 92, 25. 4. 1975, bls. 2 og Stjtíð. EB nr. C 133, 3. 6. 1981,
bls. 2.

(5) Stjtíð. EB nr. L 158, 26. 6. 1979, bls. 19. Tilskipuninni var breytt með
tilskipun 88/315/EBE (Stjtíð. EB nr. L 142, 9. 6. 1988, bls. 23).

(6) Stjtíð. EB nr. L 142, 9. 6. 198, bls. 19.

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 95/58//EB

frá 29. nóvember 1995

um breytingu á tilskipun 79/581/EBE um neytendavernd að því er varðar hvernig verð á
matvælum er tilgreint og tilskipun 88/314/EBE um neytendavernd að því er varðar hvernig verð

á vörum öðrum en matvörum er tilgreint (*)
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3. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði
úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun
þessi nær til.

3. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 29. nóvember 1995.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,  Fyrir hönd ráðsins,

K. HÄNSCH L. ATIENZA SERNA

forseti. forseti.
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96/EES/41/05

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum um
Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

XX. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 75/95 frá 15. desember 1995(1).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/365/EB frá 25. júlí 1995
um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins
fyrir þvottaefni(2) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.
Eftirfarandi liður komi aftan við lið 2ee (ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 94/925/EB) í XX. viðauka við
samninginn:

,,2ef.395 D 0365: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/365/
EB frá 25. júlí 1995 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á
umhverfismerki bandalagsins fyrir þvottaefni (Stjtíð. EB
nr. L 217, 13. 9. 1995, bls. 14).“.

2. gr.
Fullgiltur texti ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 95/365/EB
á íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar
ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 6. júní 1996, að því tilskildu að
allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar

nr. 35/96
frá 5. júní 1996

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

Gjört í Brussel 5. júní 1996.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

P. Benavides

(1) Stjtíð. EB nr. L 57, 7. 3. 1996, bls. 41 og EES-viðbætir
við Stjtíð. EB nr. 11, 7. 3. 1996, bls. 27.

(2) Stjtíð. EB nr. L 217, 13. 9. 1995, bls. 14.
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YFIRLÝSING RÍKISSTJÓRNAR LIECHTENSTEINS OG NOREGS
UM VEITINGU Á UMHVERFISMERKI BANDALAGSINS FYRIR

ÞVOTTAEFNI

,,Liechtenstein og Noregur vilja benda á að í innlendri löggjöf þeirra eru sett strangari skilyrði en þau sem
felast í viðmiðunarmörkunum sem krafist er vegna veitingar umhverfismerkis bandalagsins fyrir þvottaefni.
Þvottaefni sem eru framleidd eða flutt inn til Liechtensteins mega ekki innihalda fosfat meðan innihald
fosfats í þvottaefnum sem eru framleidd eða flutt inn til Noregs má ekki fara yfir 0,2%. Vörur sem eru
settar á markað í Liectenstein og Noregi verða að uppfylla þær kröfur sem kveðið er á um í reglugerðum
Liechtensteins og Noregs um samsetningu þvottaefnis.”
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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 880/92 frá 23. mars
1992 um kerfi um veitingu vistmerkis EB (1), einkum annarri
undirgrein 1. mgr. 5. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í fyrstu undirgrein 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 er
kveðið á um að ákveða beri skilyrði fyrir veitingu umhverfismerkis
bandalagsins fyrir hvern vöruflokk.

Í 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 er kveðið á um að
meta beri áhrif vöru á umhverfið með hliðsjón af tilteknum
viðmiðunum fyrir vöruflokka.

Í a-lið 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 er mælt fyrir um
að óheimilt sé að veita umhverfismerki fyrir vörur sem eru efni
eða efnablöndur er teljast hættulegar samkvæmt tilskipun ráðsins
67/548/EBE (2), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
framkvæmdastjórnarinnar 94/69/EB (3) og tilskipun ráðsins 88/
379/EBE (4), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
framkvæmdastjórnarinnar 93/18/EBE (5), en veita megi það fyrir
vörur sem í eru slík efni eða efnablöndur ef þær uppfylla markmið
kerfisins um veitingu umhverfismerkis bandalagsins.
Þvottaefni innihalda efni eða efnablöndur er teljast hættulegar
samkvæmt fyrrnefndum tilskipunum.

Meðal vistfræðilegra viðmiðana sem eru settar fram með þessari
ákvörðun má einkum nefna takmörk og stigakerfi sem takmarka
innihald efna og efnablanda, er teljast hættuleg, í þvottaefnum
sem heimilt er að veita umhverfismerki fyrir.

Þvottaefni sem fullnægja þessum viðmiðunum hafa þar af leiðandi
takmarkaðri umhverfisáhrif og uppfylla markmið kerfisins um
veitingu umhverfismerkis bandalagsins.

Í samræmi við 6. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 hefur
framkvæmdastjórnin haft samráð við helstu hagsmunaaðila á
sérstökum samráðsfundum.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari ákvörðun eru í
samræmi við álit nefndar sem var sett á laggirnar á grundvelli 7. gr.
reglugerðar (EBE) nr. 880/92.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.
Vöruflokkurinn ,,þvottaefni“ er skilgreindur sem hér segir: Öll
þvottaefni í formi dufts, vökva eða hvaða öðru formi sem eru
ætluð til að þvo textílefni og einkum ætluð til notkunar í
þvottavélum.

2. gr.
Meta skal umhverfisáhrif og notagildi vöruflokksins sem er
skilgreindur í 1. gr. með hliðsjón af þeim sérstöku vistfræði- og
notagildisviðmiðunum sem eru settar fram í viðaukanum.

3. gr.
Skilgreiningin á vöruflokknum og vistfræðilegu viðmiðanirnar fyrir
vöruflokkinn skulu gilda til þriggja ára frá þeim degi sem þessi
ákvörðun kemur til framkvæmda.

4. gr.
Í stjórnsýslunni er kenninúmerið ,,006“ notað fyrir vöruflokkinn.

5. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 217, 13. 9. 1995, bls. 14, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/96 frá 5. júní
1996 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn,
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 99, 11. 4. 1992, bls. 1.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
frá 25. júlí 1995

um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki
bandalagsins fyrir þvottaefni(*)

(95/365/EB)

(2) Stjtíð. EB nr. 196, 16. 8. 1967, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB nr. L 381, 31. 12. 1994, bls. 1.

(4) Stjtíð. EB nr. L 187, 16. 7. 1988, bls. 14.

(5) Stjtíð. EB nr. L 104, 21. 4. 1993, bls. 46.

Gjört í Brussel 25. júlí 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ritt BJERREGAARD

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

VISTFRÆÐILEGAR VIÐMIÐANIR FYRIR ÞVOTTAEFNI

1. ALMENNT

Almennar kröfur samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 880/92 um kerfi um veitingu vistmerkis EB og
eftirfarandi sérstakar viðmiðanir skulu gilda um veitingu umhverfismerkis fyrir þvottaefni og skal fara að
þeim allan þann tíma sem samningurinn um notkunarskilyrði merkisins gildir.

Þessar sérstöku viðmiðanir fyrir þvottaefni eru:

- sérstakar vistfræðilegar viðmiðanir sem gilda um innihaldsefni(1) og umbúðir,

- aðrar almennar vistfræðilegar viðmiðanir,

- viðmiðanir sem lúta að notagildi.

Kröfum sem lúta að gögnum og upplýsingum sem umsækjanda ber að skila með umsókn sinni til þar til
bærrar stofnunar er lýst í III. viðbæti.

2. GILDISSVIÐ

Þessar viðmiðanir geta gilt um þvottaefni í formi dufts, vökva, eða hvaða öðru formi sem er, ætluð til að
þvo textílefni og einkum ætluð til notkunar í þvottavélum.

3. HAGKVÆMNISEINING OG VIÐMIÐUNARSKAMMTUR

Hagkvæmniseining

Hagkvæmniseining er gefin upp með eftirfarandi hætti: g/þvott (grömm á þvott). Að því er varðar
þvottaefni fyrir mjög óhreinan þvott er átt við skammt í 4,5 kg af þvotti (þurr textílefni) og þvottaefni
fyrir fínþvott skammt á 2,5 kg af þvotti (þurr textílefni).

Viðmiðunarskammtur

Litið er á skammtinn sem framleiðandi mælir með fyrir vatnshörkuna 2,5 m mól CaCo
3
/l og ,,venjulega

óhrein“ textílefni sem viðmiðunarskammt fyrir:

- útreikning á vistfræðilegum viðmiðunum,

og

- þvottagetupróf.

Eigi vatnsharkan 2,5 m mól CaCo
3
/l ekki við í þeim aðildarríkjum þar sem þvottaefnið er markaðssett ber

umsækjanda að tilgreina hvaða skammt á að nota sem viðmiðunarskammt.

4. VISTFRÆÐILEGAR VIÐMIÐANIR FYRIR INNIHALDSEFNI OG UMBÚÐIR

4.1. Vistfræðilegar viðmiðanir fyrir innihaldsefni

Eftirfarandi færibreytur ber að hafa í huga:

- kemísk efni samtals

(1) ,,Innihaldsefni“ merkir kemísk efni sem framleiðandi tekur með í efnablöndu þvottaefnis.
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- markrúmmál þynningar - eiturhrif (CDV
TOX

)

- fosföt(1)

- óleysanleg ólífræn efni

- leysanleg ólífræn efni

- lífræn efni sem eru ekki lífbrjótanleg (loftháð)

- lífræn efni sem eru ekki lífbrjótanleg (loftfirrt)

- lífræn súrefnisþörf (BOD)

Í II. viðbæti eru birtar skilgreiningar á þeim færibreytum sem eru notaðar í útreikningum. Færibreyturnar
eru reiknaðar út og gefnar upp sem grömm á þvott eða lítrar á þvott eftir því sem við á. Þær eru lagðar
saman og metnar í heild samkvæmt þeirri aðferð sem er lýst í þessu skjali.

Fyrir hverja viðmiðun er skilgreint þröskuldsgildi, sem varan má ekki fara yfir, eigi að vera hægt að veita
henni umhverfismerki.

Stigagjöf/vigtarstuðlar

Í eftirfarandi töflu er tekið saman yfirlit yfir valdar viðmiðanir, þröskuldsgildi þeirra, vigtarstuðla og
hámarksstigafjölda. Formúlur til að reikna út stigafjölda fyrir hverja viðmiðun um sig er að finna í lið 4.4.1.

Stig 4 3 2 1 H
EXCL

      W-stuðull   Samtala

Viðmiðun

Kemísk efni samtals 60 80 100 120 200 3 12
Markrúmmál þynningar,
Tox (CDV

TOX
) 3 000 6 000  9 000  12 000 13 000 8 32

Fosföt (sem STPP) 0 10 20 30 50 2 8
Óleysanleg ólífræn efni 15 25 35 45 50 0,5 2
Leysanleg ólífræn efni 20 40 60 80 140 0,5 2
lífræn efni, ekki
lífbrjótanleg (loftháð) 1 2 3 4 10 1 4
lífræn efni, ekki
lífbrjótanleg (loftfirrt) 6 8 10 12 20 1,5 6
BOD 30 60 90 120 140 2 8

Alls 74

Athugasemdir:

Öll gildi eru gefin upp í grömmum á þvott, nema CDV
TOX

 sem er gefið upp í lítrum á þvott.
W-stuðull = vigtarstuðull; H

EXCL
 = þröskuldsgildi.

(1) Markmiðið með þessari bráðabirgðaviðmiðun er að taka tillit til ofauðgunartilhneigingar tiltekinna þvottaefna. Til
greina kemur að skipta á þessari færibreytu og viðmiðun sem byggir á áhrifum við endurskoðun á þessari ákvörðun í
ljósi aukinnar vísindaþekkingar í framtíðinni, fyrirliggjandi gagna og aðstæðna.
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4.2. Vistfræðilegar viðmiðanir fyrir vöruumbúðir

Aðeins er miðað við grunnumbúðir. Samtala fyrir grunnumbúðir, heildarumbúðir og nýtt efni skal ekki
vera hærri en 9 g á þvott. Ef um áfyllingu er að ræða er gert ráð fyrir að upphaflegar umbúðir séu notaðar
tuttugu sinnum, ef um málm eða plastefni er að ræða, en tíu sinnum ef efnið er pappi.

Eftirfarandi stigakerfi er notað fyrir umbúðaviðmiðunina:

Þyngd grunnumbúða
(Heildar + nýtt efni) Stig

g/þvott

Allt að 5 4

Frá 5 til 9 9 - (þyngd umbúða í g/þvott)

4.3. Viðmiðunarmörk fyrir veitingu umhverfismerkis

Samanlögð stig viðmiðananna átta fyrir innihaldsefni og viðmiðunarinnar varðandi umbúðir skulu vera
minnst 63.

Óheimilt er að fara yfir þau þröskuldsgildi sem gilda fyrir viðmiðanirnar. Varan skal einnig samræmast
öðrum viðmiðunum sem mælt er fyrir um í öðrum liðum þessa viðauka.

4.4. Útreikningar sem tengjast vistfræðilegum viðmiðunum fyrir innihaldsefni og umbúðir

4.4.1. Útreikningar sem tengjast viðmiðunum fyrir innihaldsefni

Gagnasafn fyrir innihaldsefni þvottaefna (DID-skrá)

A-hluti I. viðbætis hefur að geyma gagnasafn fyrir innihaldsefni þvottaefna (svokallaða DID-skrá) sem
nota ber við útreikninga varðandi innihaldsefnaviðmiðanirnar.

Gögn varðandi álagsstuðul, eiturhrif, lífræn efni sem eru ekki lífbrjótanleg (loftháð), lífræn efni sem eru
ekki lífbrjótanleg (loftfirrt), leysanleg/óleysanleg ólífræn efni og lífræna súrefnisþörf (BOD) eru skráð í
A-hluta I. viðbætis fyrir helstu innihaldsefni þvottaefna og þessi gögn ber að nota við útreikninga
varðandi þessi innihaldsefni.

Viðmiðanirnar:

- kemísk efni samtals
- fosföt (sem STPP)
- leysanleg/óleysanleg ólífræn efni
- ekki lífbrjótanleg efni (loftháð/loftfirrt)
- lífræn súrefnisþörf (BOD)

eru reiknaðar út fyrir öll innihaldsefni með því að taka mið af skammti á þvott, vatnsinnihaldi og
massahundraðstölu í lýsingunni og þær lagðar saman fyrir hverja vörulýsingu.

Viðmiðanirnar fyrir eiturhrif markrúmmáls þynningar eru reiknaðar fyrir hvert og eitt innihaldsefni með
eftirfarandi jöfnu:

CDV-eiturhrif:

skammtur X álagsstuðull
CDV

TOX 
=                                                            X 1 000

langtímaáhrif
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Aðferð til að reikna út viðmiðanir og stig:

Eftirfarandi jöfnur eru notaðar til að reikna út stig:

Kemísk efni samtals:

Viðmiðunarmörk: > 200 g/þvott
Stig: < 120 g/þvott = 7 - x/20

> 120 g/þvott = 0
Hámarksstigafjöldi = 4

Fosföt (sem STPP):

Viðmiðunarmörk: > 50 g/þvott
Stig: < 40 g/þvott = 4 - x/10

> 40 g/þvott = 0
Hámarksstigafjöldi = 4

Leysanleg ólífræn efni:

Viðmiðunarmörk: > 140 g/þvott
Stig: < 80 g/þvott = 5 - x/20

> 80 g/þvott = 0
Hámarksstigafjöldi = 4

Lífræn efni sem eru ekki lífbrjótanleg (loftfirrt):

Viðmiðunarmörk: > 20 g/þvott
Stig: < 12 g/þvott = 7 - x/2

> 12 g/þvott = 0
Hámarksstigafjöldi = 4

CDV
TOX

:

Viðmiðunarmörk: > 13 000 l/þvott
Stig: < 12 000 l/þvott = 5 - x/3 000

> 12 000 l/þvott = 0
Hámarksstigafjöldi = 4

Óleysanleg ólífræn efni:

Viðmiðunarmörk: > 50 g/þvott
Stig: < 45 g/þvott = 5,5 - x/10

> 45 g/þvott = 0
Hámarksstigafjöldi = 4

Lífræn efni sem eru ekki lífbrjótanleg:

Viðmiðunarmörk: > 10 g/þvott
Stig: < 4 g/þvott = 5 - x/1

> 4 g/þvott = 0
Hámarksstigafjöldi = 4
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Lífræn súrefnisþörf (BOD):

Viðmiðunarmörk:  > 140 g/þvott
Stig: < 120 g/þvott = 5 - x/30

> 120 g/þvott = 0
Hámarksstigafjöldi = 4

Ný kemísk efni/viðbótarinnihaldsefni

a) Þegar um er að ræða ný kemísk efni eða viðbótarinnihaldsefni, sem eru ekki skráð í gagnasafni fyrir
innihaldsefni þvottaefna, ber að fylgja aðferðinni sem er lýst hér og í B-hluta I. viðbætis.

Umsækjanda ber að leggja rannsóknargögn fyrir viðkomandi þar til bæra stofnun.

Leggja skal fram gögn um leysanleg/óleysanleg ólífræn efni, loftfirrtan lífbrjótanleika (ECETOC-
próf nr. 28, júní 1988) og lífræna súrefnisþörf (BOD).

Leggja skal fram öll tiltæk skjöl varðandi framlögð gögn um lífbrjótanleika, brotthreinsun, langtímaáhrif
(NOEC-gögn) á fisk, daphnia magna og þörunga.

Tilvísanir vegna prófa skulu vera í samræmi við viðkomandi viðauka tilskipunar ráðsins
92/32/EBE(1).

Ákvæði B-hluta I. viðbætis gilda þar sem við á.

Sérstaklega er heimilt að beita viðeigandi, einfaldaðri málsmeðferð, sem er lýst í B-hluta I. viðbætis,
ef ekki liggja fyrir fullnægjandi gögn varðandi langtímaáhrif (NOEC).

b) Heimilt er að beita annarri aðferð viðurkenni framkvæmdastjórnin að hún jafngildi þeirri sem um
getur hér að framan, einkum og sér í lagi til þess að meta samræmi við viðeigandi viðmiðanir, komi
slík beiðni frá þar til bærri stofnun eða hagsmunahópi sem á fulltrúa á samráðsfundum um
umhverfismerki (6. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92).

4.4.2. Útreikningar sem tengjast umbúðaviðmiðuninni

Þyngd grunnumbúða vörunnar er umreiknuð í grömm á þvott. Nýja efnið og heildarefnið eru tilgreind
hvort í sínu lagi og má samtala beggja ekki fara yfir uppgefin viðmiðunarmörk, 9 g/þvott. Reikna ber
samtöluna út samkvæmt stigakerfinu sem gildir um þessa viðmiðun.

Ef um áfyllingar er að ræða er gert ráð fyrir að unnt sé að nota ílátið tuttugu sinnum (málmur, plastefni)
eða tíu sinnum (pappi).

Ef ólík umbúðakerfi eru notuð fyrir sömu efnablöndu þvottaefnis:

a) getur umsækjandi annaðhvort lagt fyrir viðkomandi þar til bæra stofnun, sem tekur við umsókn
hans, gögn til staðfestingar á að varan uppfylli, á grundvelli vegins meðaltals fyrir öll umbúðakerfi
sem eru notuð og fyrir heildarmagn þvottaefnis sem árlega er markaðssett um þessi umbúðakerfi,
viðmiðanirnar á landsvísu. Í slíkum tilvikum er heimilt að nota umhverfismerkið á allar gerðir
umbúða í notkun, að því tilskildu að engin þessara umbúða fari yfir þröskuldsgildi sem miðast við
12 g á þvott;

b) eða, mega einungis umbúðagerðir og -stærðir sem uppfylla viðmiðanirnar bera merkið. Þegar svo ber
undir skal í öllum auglýsingum á vörunni, þar sem skírskotað er til umhverfismerkisins, taka fram að
um takmarkað gildissvið þess sé að ræða.

Skilyrði a- og b-liðar hér að framan skulu endurspeglast í samningi um notkunarskilmála merkisins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 154, 5. 6. 1992, bls. 1.
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5. AÐRAR VISTFRÆÐILEGAR VIÐMIÐANIR VEGNA INNIHALDSEFNA

Tiltekin sérstök innihaldsefni mega ekki fara yfir ákveðið hámark í efnablöndu þvottaefnis eða eru
útilokuð eins og hér er greint frá:

a) heildarþyngd innihaldsefna, sem eru eitraðri en sem nemur 1 mg/l hvað bráð eiturhrif á fisk, daphnia
magna eða þörunga varðar, má ekki vera meiri en 10 g á þvott;

b) heildarþyngd allra innihaldsefna, sem eru eitraðri en sem nemur 1 mg/l hvað bráð eiturhrif á fisk,
daphnia magna eða þörunga varðar, og sem eru ekki ,,auðlífbrjótanleg“ eða hafa þannig deilistuðul
(n-oktanól/vatn) að lógaritmi P

ow
 > 3 (nema BCF sé 100 eða minna), má ekki fara yfir 0,25 g á

þvott;

c) fosfónöt mega ekki fara yfir 1 g á þvott;

d) yfirborðsvirka efnið alkýlfenóletoxýlat (APEO), ilmefni sem innihalda arómatísk nítró-sambönd,
sem um getur í II. viðbæti(1), og EDTA, sem myndar flókin efnasambönd, og einnig innihaldsefni
sem eru flokkuð sem krabbameinsmyndandi, skaðleg fyrir æxlun og valda stökkbreytingu eru
útilokuð.

6. NEYTENDAUPPLÝSINGAR

Eftirfarandi upplýsingar skal birta á vöruumbúðum:

,,Það sparar orku að þvo við lágan hita og með því að nota lítinn skammt af þvottaefni má draga úr
hugsanlegum umhverfisspjöllum.“

,,Í vafatilvikum ber að nota skammt fyrir venjulega óhreinan þvott. Áhrif á umhverfið verða þannig minni
en ella.“

6.1. Leiðbeiningar um skammta

Birta skal leiðbeiningar um skammta á vöruumbúðum.

Tilgreina ber skammta sem mælt er með fyrir ,,venjulega“ og ,,mjög óhreinan“ þvott og fyrir mismunandi
hart vatn í viðkomandi löndum og sem taldir eru hæfa umræddu magni textílefna.

Tilgreina ber þvottavirkni og miða við ,,venjulega óhreinan þvott“ og mismunandi hart vatn.

Ekki má vera meiri munur en sem nemur stuðlinum 2 á skammtaleiðbeiningum á vatnshörkubilinu 1
(mjúkt) - ,,venjulega óhreinn þvottur“ og mestu vatnshörku (3-4) - ,,mjög óhreinn þvottur“.

Leiðbeiningar vegna viðbótarskammta, t.d. í tengslum við forþvott, aðalþvott o.s.frv., geta fylgt með og
þær má tilgreina með tilliti til ,,venjulegs“/,,mjög óhreins þvottar“.

Skylt er að tilgreina viðmiðunarskammtinn sem er notaður fyrir þvottagetuprófið og útreikningana á
vistfræðilegum viðmiðunum sem þann skammt sem mælt er með fyrir ,,venjulega óhreinan þvott“ og
vatnshörku er svarar til 2,5 m mól CaCO

3
/l í aðildarríkinu þar sem prófið fer fram. Því aðeins er heimilt

að mæla með stærri skammti í öðrum aðildarríkjum að umsækjandi geti sýnt viðkomandi þar til bærri
stofnun fram á að það sé nauðsynlegur lágmarksskammtur til að standast prófið við þau skilyrði sem ríkja
í viðkomandi aðildarríki.

Ef einungis er getið um minni vatnshörku en 2,5 m mól CaCO
3
/l í leiðbeiningunum skal mæla með lægri

skammti fyrir ,,venjulega óhreinan þvott“ en viðmiðunarskammtinum sem um getur í næstu málsgrein hér
að framan.

(1) Í hve ríkum mæli þessi arómatísku nítró-sambönd eru útilokuð kann að verða tekið til endurskoðunar með viðeigandi
hætti í ljósi væntanlegra tilmæla vísindanefndarinnar um fegrunarfræði.
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6.2. Bann við óviðeigandi upplýsingum eða óviðeigandi staðhæfingum í auglýsingum

Staðhæfingar um vöru, m.a. í auglýsingum skulu vera í samræmi við ákvæði tilskipunar ráðsins
84/450/EBE(1) varðandi villandi auglýsingar. Óheimilt er að villa um fyrir væntanlegum kaupanda með
staðfhæfingum um vöruna í auglýsingum eða í hvaða formi sem er. Framleiðandi/innflytjandi vörunnar eða
auglýsandi skal vera í stakk búinn að sýna með tilhlýðilegum hætti fram á gildi og reynd staðfhæfinga
varðandi umhverfiseiginleika vörunnar sem hann heldur fram í auglýsingum sem skírskota til vörunnar eða
eru á henni.

6.3. Upplýsingar um innihaldsefni og merkingar þeirra

Beita skal ákvæðum tilmæla framkvæmdastjórnarinnar 89/542/EBE frá 13. september 1989 varðandi
merkingu þvottaefna og hreinsiefna(2):

Merkja ber eftirfarandi hópa innihaldsefna óháð massainnihaldi þeirra:

Ensím: gerð ensíma (t.d. prótínkljúfa, fitukljúfa) tilgreind

Varðveisluefni: lýsing á eiginleikum og merking samkvæmt IUPAC-flokkunarkerfinu

Sótthreinsandi efni: lýsing á eiginleikum og merking samkvæmt IUPAC-flokkunarkerfinu

7. PRÓF Á HREINLEIKA ENSÍMA TIL AÐ SANNREYNA AÐ ENGAR FRAMLEIÐSLULÍF-
VERUR SÉU TIL STAÐAR

Við próf á hreinleika ensíma skal nota ensím sem eru framleidd með líftækniaðferðum og notuð í þvottaefni
sem sótt er um umhverfismerki fyrir. Markmiðið með þessu prófi er að ganga úr skugga um að
framleiðslulífverur séu ekki í endanlegri ensímefnablöndu.

Örveruvöxtur er rannsakaður ásamt tilteknum sýklalyfjum. Hreinleikaprófunaraðferðin verður að tryggja
að engin framleiðslulífvera fyrirfinnist í 20 ml af stöðluðu prófsýni úr endanlegu ensímefnablöndunni.

8. NOTAGILDISVIÐMIÐANIR

Notagildi vörunnar verður prófað með samanburði við önnur þvottaefni af sömu gerð með því að nota
svokallað ,,straufrítt“ próf. Varan skal standast lágmarkskröfur sem eru skilgreindar í töflu 1.

Prófið er framkvæmt við vatnshörku 2,5 m mól CaCO
3
/l og með því að nota þann skammt sem mælt er

með fyrir ,,venjulega óhreinan þvott“ miðað við þessa vatnshörku.

Prófið getur að vali umsækjanda farið fram á hvaða rannsóknarstofnun sem er, enda hafi hún hlotið
viðurkenningu þar til bærrar stofnunar, í hvaða aðildarríki bandalagsins sem er.

Viðkomandi þar til bærar stofnanir skulu senda framkvæmdastjórninni fyrirfram skrá yfir þær
rannsóknarstofnanir sem þær hyggjast viðurkenna og allar breytingar sem kunna að verða á henni.
Framkvæmdastjórnin mun dreifa þessum skrám til annarra þar til bærra stofnana og til þeirra sem standa
að samráðsfundum um umhverfismerkið og tryggja að forsendur fyrir viðurkenningunni séu samræmdar.

Fylgja ber eftirtöldum stöðlum eða innlendum eða alþjóðlegum stöðlum sem viðurkennt er að jafngildi
þeim:

- ISO 4319-1977 Yfirborðsvirk efni - Þvottaefni fyrir textílefni - Leiðbeiningar
fyrir samanburðarprófanir á notagildi

- DIN 44 983, 50. hluti Raftæki til að meðhöndla þvott; þvottavélar fyrir heimili; lýsing
á afkastagetu; samanburðarpróf fyrir suðuþvottakerfi með
heimilisþvott

(1) Stjtíð. EB nr. L 250, 19. 9. 1984, bls. 17.

(2) Stjtíð. EB nr. L 291, 10. 10. 1989, bls. 55.
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- ISO 7724 (1984), 1. og Litmæling; skilyrði sem litamælingin fer fram við
2. hluti,
ISO/DIS 10526 (1989),
CIE 5001 (1986),
ISO/CIE 10526 (1991),

- ISO 7724, 3. hluti (1984) Litmælifræðilegt mat á litamun yfirborðslita samkvæmt CIELAB-
formúlunni

- DIN 10 950, 2. hluti Skyngreining; meginreglur
- ISO 8586 (1988) Skynprófunaraðferðir, röðunaraðferð
- ISO 2267 (1986) Prufutextílar úr bómull fyrir þvottaeftirlit, kröfur

Prufutextílar úr bómull fyrir þvottaeftirlit, þvottaprófun gerð á
röndóttu samanburðarefni

- DIN 66 050 Viðmiðanir fyrir kröfur um afkastagetu, skilgreining
- DIN 66 051 Vörupróf, meginreglur
- DIN 66 052 Samanburðarpróf
- ISO/IEC Leiðbeiningar nr. 46 (1985) Samanburðarpróf, tæknilegar

meginreglur
- Prófaðferð nr. 91144 T (1. og 2. hluti) frá Stiftung Warentest (1992).

Eftirfarandi tafla sýnir helstu prófviðmiðanir og hvernig þær eru fengnar:

Prófviðmiðanir Textílgerð Aðferð

Óhreinindi fjarlægð Fataefni Sjónrænt mat

Hvíti (Glanz) og Fataefni og staðaltextílefni Efnisleg mæling
litbreytingargildi,
grunnhvíti

Blettir fjarlægðir Textílefni með blettum sem eiga sér Sjónrænt mat
náttúrulegan uppruna

Efnisskemmdir Hrúðurmyndun Staðaltextílefni Efnisleg mæling
á efni

Litheldni Smitun litar Próftextílefni Efnisleg mæling

Eftirfarandi tafla sýnir yfirlit yfir lágmarkskröfur um þvottagetu:
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B. Nota skal eftirfarandi aðferð, þar sem við á, vegna innihaldsefna sem eru ekki skráð í
gagnasafninu (DID-skránni)

Eiturhrif í vatni

Taka ber mið af gögnum um minnstu staðfestu langtímaáhrif (LTE) á fisk, daphnia magna eða þörunga við
útreikninga á viðmiðun fyrir markrúmmál þynningar.

Þegar gögn um samsvarandi efni og/eða QSAR (innbyrðis tengsl magnbundinnar formgerðarvirkni) eru
notuð kemur til álita að leiðrétting fari fram á þeim LTE-gögnum sem eru á endanum valin.

Þegar gögn um langtímaáhrif (LTE) liggja ekki fyrir skal nota eftirfarandi aðferð til að áætla þau og nota til
þess sérstaka óvissustuðla (UF) í tengslum við gögnin vegna viðkvæmustu tegundanna:

Efni sem eru ekki yfirborðsvirk

FYRIRLIGGJANDI GÖGN ÓVISSUSTUÐULL

Minnst 2 bráða-LC
50

 á fisk, daphnia eða þörunga 100

1 NOEC á fisk, daphnia eða þörunga 10

2 NOEC á fisk, daphnia eða þörunga 5

3 NOEC á fisk, daphnia eða þörunga 1

Nota ber lægsta staðfesta NOEC

Heimilt er að víkja frá þessari reglu ef unnt er að sýna fram á að lægri stuðlar eða gögn séu réttlætanleg á
vísindalegum forsendum.Yfirborðsvirk efni

FYRIRLIGGJANDI GÖGN ÓVISSUSTUÐULL

Minnst 2 NOEC á fisk, daphnia eða þörunga 1 (lægsti NOEC)

1 NOEC á fisk, daphnia eða þörunga 1 (NOEC - ef viðkomandi tegund er sú
viðkvæmasta fyrir bráðum eiturhrifum)

10 (NOEC - ef viðkomandi tegund er ekki sú
viðkvæmasta fyrir bráðum eiturhrifum)

3 LC
50

 á fisk, daphnia eða þörunga 20 (lægsti LC
50

)

Minnst 1 LC
50

 á fisk, daphnia eða þörunga 50 (lægsti LC
50

) eða 20 í sérstökum tilvikum (sbr.
hér að aftan)

Í síðasta tilvikinu sem um getur hér að framan er einungis heimilt að nota óvissustuðul 20 í stað 50 ef
1-2 L(E)C

50
-gögn (LC

50
 ef um eiturhrif á fisk er að ræða, EC

50
 ef um eiturhrif á daphnia eða þörunga er að

ræða) liggja fyrir og ef unnt er að draga þá ályktun af upplýsingum um önnur efnasambönd að rannsóknir
hafi farið fram á viðkvæmustu tegundunum. Aðeins er unnt að beita þess konar reglu innan hóps samsvarandi
efna. Leggja ber áherslu á að notuð gildi fyrir langtímaáhrif (LTE) verða að vera samkvæm innan hóps
samsvarandi efna með tilliti til áhrifa af t.d. lengd alkýlkeðjunnar fyrir línuleg alkýlbensensúlfónöt (LAS)
eða fjölda etoxý-hópa fyrir alkóhóletoxýlat ef unnt er að ákvarða slík QSAR-tengsl.

Öll frávik frá yfirlitinu sem er lýst hér að framan ber að rökstyðja ítarlega að því er varðar sérstök kemísk
efni.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.41/ 19.9.1996

 00

ÍS
LE

N
S

K
 ú

tg
áf

a 98

Álagsstuðlar

Ákvarða ber álagsstuðla samkvæmt ákvæðum tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 93/67/
EBE(1) frá 20. júlí 1993 um meginreglur við mat á áhættu sem mönnum og umhverfi stafar af
efnum sem tilkynnt eru í samræmi við tilskipun ráðsins 67/548/EBE og reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 793/93(2).

Lífræn efni sem eru ekki lífbrjótanleg (loftfirrt): flæðirit til að skilgreina leiðréttingarstuðla
(CF)(3)

RB: fljótvirkur lífbrjótanleiki (loftháður)
LTE: langtímaáhrif
CF: leiðréttingarstuðull

(1) Stjtíð. EB nr. L 227, 8. 9. 1993, bls. 9.

(2) Stjtíð. EB nr. L 84, 5. 4. 1993, bls. 1.

(3) Ákvarða ber leiðréttingarstuðla á grundvelli eiginleika innihaldsefnisins og beita þeim á skammta sem eru gefnir upp
sem grömm á þvott.
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II. Viðbætir

SKILGREININGAR SEM TENGJAST VISTFRÆÐILEGUM VIÐMIÐUNUM

1. Kemísk efni alls

Kemísk efni alls er skammtur að frádregnu vatnsinnihaldi í grömmum á þvott.

2. Markrúmmál þynningar - eiturhrif (CDV TOX
)

CDV
TOX

 er reiknað út fyrir hvert innihaldsefni i í efnablöndunni í samræmi við gögn um álagsstuðla (LF)
og langtímaáhrif (LTE) í DID-skránni, gefið upp í lítrum á þvott:

þyngd/þvott(i) X LF(i) X 1 000
CDV

TOX
 (innihaldsefni i) =

LTE(i)

CDV
TOX

 fyrir vöruna er summan af öllum innihaldsefnum CDV
TOX

 í lítrum á þvott.

3. Fosföt (sem STPP)

Þyngd allra ólífrænna fosfata á þvott, sem eru gefin upp sem STPP, í grömmum á þvott.

4. Óleysanleg ólífræn efni

Þyngd allra innihaldsefna á þvott, sem eru óleysanleg ólífræn efni (sjá DID-skrána), í grömmum á þvott.

5. Leysanleg ólífræn efni

Þyngd allra innihaldsefna á þvott, sem eru leysanleg ólífræn efni (sjá DID-skrána), í grömmum á þvott.

6. Lífræn efni sem eru ekki lífbrjótanleg (loftháð)

Þyngd allra innihaldsefna á þvott, sem eru lífræn efni og ekki lífbrjótanleg (loftháð) (sjá DID-skrána), í
grömmum á þvott.

7. Lífræn efni sem eru ekki lífbrjótanleg (loftfirrt)

Þyngd allra innihaldsefna á þvott, sem eru lífræn og ekki lífbrjótanleg (loftfirrt) og þar sem viðeigandi
leiðréttingarstuðlum er beitt (sjá DID-skrána), í grömmum á þvott.

8. Lífræn súrefnisþörf (BOD)

Lífræn súrefnisþörf (BOD) hvers innihaldsefnis i í gO/þvott er reiknuð samkvæmt gögnum um THOD
í DID-skránni:

BOD-innihaldsefni i = þyngd/þvott(i) && BOD(i) í gO/þvott.

BOD vörunnar er summan af lífrænni súrefnisþörf allra innihaldsefna í gO/þvott.

THOD gildir aðeins um lífbrjótanleg efnasambönd.

9. Mjög óhreinn þvottur

Með þvottaefnum fyrir mjög óhreinan þvott er lögð áhersla á þvottagetu (að ná úr óhreinindum og
blettum). Líta ber á þvottaefni sem þvottaefni fyrir mjög óhreinan þvott nema framleiðandi staðhæfi að
það sé sérstaklega ,,milt“ (þvottur við lágt hitastig, viðkvæmar trefjar og viðkvæmir litir).
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10. Nítrómoskus

Moskusxýlen: 5-tert-bútýl-2,4,6-trínítró-m-xýlen
Moskusambrett: 4-tert-bútýl-3-metoxý-2,6-dínítrótólúen
Mosken: 1,1,3,3,5-pentametýl-4,6-dínítróindan
Moskustíbetín: 1-tert-bútýl-3,4,5-trímetýl-2,6-dínítróbensen
Moskusketón: 4'-tert-bútýl-2',6'-dímetýl-3',5'-dínítróasetafenón.
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III. Viðbætir

Gögn og upplýsingar sem umsækjanda ber að senda þar til bærri stofnun sem tekur við umsókn um
umhverfismerki

1.1. Yfirlýsing um efnablöndu vörunnar og útreikningar á viðmiðunum

Viðkomandi þar til bær stofnun skal gera kröfu um að framleiðandi sem sækir um umhverfismerki leggi
fram:

- nákvæmar upplýsingar um efnablöndu vörunnar,

- nákvæma efnafræðilega lýsingu á innihaldsefnum (t.d. auðkenni samkvæmt IUPAC-flokkunarkerfinu,
CAS-númer, samtölu og byggingarformúlur, hreinleika, gerð og hundraðshluta óhreininda, aukefni;
fyrir efnablöndur, t.d. yfirborðsvirk efni: DID-númer, samsetningu og dreifingu samsvarandi efna,
ísómera og viðskiptaheiti); niðurstöður úr greiningu varðandi samsetningu yfirborðsvirkra efna,

- upplýsingar um nákvæmt magn vöru í tonnum sem er sett á markað (tilkynning miðist við 1. mars
á undangengnu ári),

- nákvæma útreikninga viðmiðana,

- yfirlitsskýrslu um hreinleika ensíma samkvæmt 7. lið viðaukans við þessa ákvörðun ásamt vottorði
til staðfestingar á að varan innihaldi engar framleiðslulífverur.

1.2. Yfirlýsing um þvottagetu

Viðkomandi þar til bær stofnun skal gera kröfu um að prófniðurstöður um þvottagetu, yfirlýsing um
faggildingu prófunarstofu og/eða staðfesting frá faggildri prófunarstofu (ef framleiðandi sér sjálfur um
prófin) liggi fyrir.

1.3. Skömmtunarbúnaður, umbúðir og upplýsingar fyrir notendur

Viðkomandi þar til bær stofnun skal gera kröfu um að umsækjandi leggi fram sýnishorn af umbúðum
viðkomandi vöru og skömmtunarbúnaði til staðfestingar á að fyrrnefndar kröfur séu uppfylltar.

Viðkomandi þar til bær stofnun skal gera kröfu um að lagðir séu fram nákvæmir útreikningar á
umbúðaviðmiðunum.

Þegar um er að ræða mismun vegna ólíkra innlendra markaða og mismunandi stærðir á pakkningum verður
allra þessara gagna krafist.

1.4. Umsókn um umhverfismerki fyrir þvottaefni

Innlendri þar til bærri stofnun er heimilt að fara í fyrirtæki sem sækir um umhverfismerki og gera úttekt
á því og skoða aðstöðu til framleiðslu og pökkunar.

Þar til bær stofnun skal sjálf tryggja að umsóknum sé skilað samkvæmt gildandi kröfum reglugerðar (EBE)
nr. 880/92 og kröfum um málsmeðferð.
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IV. Viðbætir

SKRÁ YFIR SKAMMSTAFANIR

APEO: Alkýlfenóletoxýlöt
BCF: Stuðlar fyrir magn lífrænna efna í fiski
BOD: Lífræn súrefnisþörf
CDV

TOX
: Markrúmmál þynningar (eiturhrif)

CF: Leiðréttingarstuðull
DIN: Deutsches Institut f³r Normung
DID: Gagnasafn fyrir innihaldsefni þvottaefna
EO: Etoxý-hópar
EC

50
: Styrkur áhrifa (sá styrkur sem veldur því að 50% próflífvera sýna merki um áhrif innan

tiltekins tíma)
ECETOC: Evrópumiðstöð rannsókna á umhverfiseiturhrifum og eiturefnafræði
EDTA: Etýlen-díamín-tetra-asetat
H

EXCL
: Þröskuldsgildi

IUPAC: Alþjóðasamtök um hreina og hagnýta efnafræði
IEC: Alþjóðaraftækniráðið
ISO: Alþjóðlega staðlastofnunin
LTE: Langtímaáhrif
LC

50
: Banvænn styrkur (sá styrkur sem veldur því að 50% próflífvera sýna merki um banvæn

áhrif innan tiltekins tíma)
NOEC: Styrkur sem hefur engin merkjanleg áhrif (í prófi sem mælir langvinn áhrif)
P

ow
: Deilistuðul oktanól/vatn

QSAR: Innbyrðis tengsl magnbundinnar formgerðarvirkni
RB: Fljóvirkur lífbrjótanleiki
THOD: Fræðileg súrefnisþörf
UF: Óvissustuðull
WF: Vigtarstuðull
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

XX. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 75/95 frá 15. desember 1995(1).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/533/EB frá 1. desember
1995 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki
bandalagsins fyrir ljósaperur fyrir eina peruhöldu(2) skal felld inn
í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.
Eftirfarandi liður komi aftan við lið 2ef (ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 95/365/EB) í XX. viðauka við
samninginn:

,,2eg. 395 D 0533: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
95/533/EB frá 1. desember 1995 um vistfræðilegar
viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir
ljósaperur fyrir eina peruhöldu (Stjtíð. EB nr. L 302, 15.
12. 1995, bls. 42).“.

2. gr.
Fullgiltur texti ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 95/533/EB
á íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar
ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 6. júní 1996, að því tilskildu að
allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar

nr. 36/96
frá 5. júní 1996

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

Gjört í Brussel 5. júní 1996.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

P. Benavides

(1) Stjtíð. EB nr. L 57, 7. 3. 1996, bls. 41 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 11,
7. 3. 1996, bls. 27.

(2) Stjtíð. EB nr. L 302, 15. 12. 1995, bls. 42.

96/EES/41/06
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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 880/92 frá 23. mars
1992 um kerfi um veitingu vistmerkis EB (1), einkum annarri
undirgrein 1. mgr. 5. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í fyrstu undirgrein 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 er
kveðið á um að ákveða beri skilyrði fyrir veitingu umhverfismerkis
bandalagsins fyrir hvern vöruflokk.

Í 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 er kveðið á um að
meta beri áhrif vöru á umhverfið með hliðsjón af tilteknum
viðmiðunum fyrir vöruflokka.

Í samræmi við 6. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 hefur
framkvæmdastjórnin haft samráð við helstu hagsmunaaðila á
sérstökum samráðsfundum.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari ákvörðun eru í samræmi
við álit nefndar sem var sett á laggirnar á grundvelli 7. gr. reglugerðar
(EBE) nr. 880/92.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.
Vöruflokkurinn ,,ljósaperur fyrir eina peruhöldu“ er skilgreindur
þannig:

,,Allar ljósaperur til almennra nota við lýsingu sem hafa
einn sökkul, lássökkul eða sökkul með skrúfgangi eða
tindafestingu. Perurnar verður að vera hægt að tengja við
opinbert rafveitukerfi og þær verða að vera á boðstólum
fyrir almenning.“

2. gr.
Meta skal umhverfisáhrif og notagildi vöruflokksins sem er
skilgreindur í 1. gr. með hliðsjón af þeim sérstöku vistfræði- og
notagildisviðmiðunum sem eru settar fram í viðaukanum.

3. gr.
Skilgreiningin á vöruflokknum og vistfræðilegu viðmiðanirnar fyrir
vöruflokkinn skulu gilda til þriggja ára frá þeim degi sem þessi
ákvörðun kemur til framkvæmda.

4. gr.
Í stjórnsýslunni er kenninúmerið ,,008“ notað fyrir vöruflokkinn.

5. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 302, 15. 12. 1995, bls. 42, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 36/96 frá 5. júní
1996 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn,
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 99, 11. 4. 1992, bls. 1.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 1. desember 1995

um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir ljósaperur fyrir eina
peruhöldu(*)

(Texti sem varðar EES)

(95/533/EB)

Gjört í Brussel 1. desember 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ritt BJERREGAARD

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

A. VISTFRÆÐILEGAR VIÐMIÐANIR

Til að ljósapera geti fengið umhverfismerki þarf að virða allar þær viðmiðanir sem eru tilgreindar hér á
eftir.

Viðmiðun nr. 1: Orkunýtni

Viðmiðunin er sett með tilliti til orkuinntaks í vöttum.

Lýsingin sem pera gefur frá sér verður að vera jafn mikil eða meiri en hér er tilgreint:

Vött Lýsingargeta(*)

< 10 W 40 lúmen/vött
10-18 W 45 lúmen/vött
> 18 W 55 lúmen/vött

(*) Mælt samkvæmt CIE (Commission Internationale d’Eclairage) 84, 1989.

Viðmiðun nr. 2: Kvikasilfur

Lampar mega ekki innihalda meira en 10 mg af kvikasilfri á hvern lampa og ekki meira en 1,4 mg af
kvikasilfri miðað við megalúmenstund lýsingar.

Kvikasilfursmagnið skal metið með aðferðinni sem er lýst í viðbætinum við þessa ákvörðun.

Viðmiðun nr. 3: Umbúðir (1)

Ekki má nota samlímt og samsett plast. Allar pappaumbúðir skulu innihalda minnst 65% af endurunnu
efni (miðað við þyngd).

B. NOTAGILDISVIÐMIÐANIR

Viðmiðun nr. 4: Vöruupplýsingar

i) Notkun við lágt hitastig

Perur sem virka ekki af fullum styrk við lágt hitastig skulu merktar sérstaklega þannig að fram komi
að þær henti ekki til nota utandyra við hitastig undir 0°C.

ii) Deyfirofar

Perur sem ekki er hægt að nota í tengslum við deyfirofa skulu merktar sem slíkar.

iii) Stærð og lögun

Nota skal skýringarmynd til að sýna hlutfallslega stærð og lögun samþjappaðrar flúrperu miðað við
venjulega ljósaperu.

iv) Förgun

Með upplýsingum (í formi skýringarmyndar eða með öðrum hætti) á umbúðunum skal vakin
athygli á því hvaða aðferð við förgun er hentugust.

(1) Hér er um tímabundna viðmiðun að ræða sem gildir uns almennar viðmiðunarreglur hafa verið settar um umbúðaþáttinn
í viðmiðunum vegna umhverfismerkinga.
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Viðmiðun nr. 5: Endingartími

Áætlaður endingartími skal vera > 8 000 klukkustundir.

IEC 64, IEC 357, IEC 901 og IEC 969 prófanir skulu gilda eftir því sem við á um gerð viðkomandi
ljósapera. Hafi endingarprófun ekki farið fram, gildir sá notkunartími sem framleiðandi gefur upp á
umbúðunum, uns niðurstaða úr prófuninni er fengin, um perur sem falla undir IEC 969. Niðurstaðan úr
IEC 969 endingarprófuninni skal tilkynnt þar til bærri stofnun jafnskjótt og hún liggur fyrir, og hvernig
sem atvikast vill eigi síðar en 18 mánuðum eftir þann dag sem umsókn um merkið er send inn.

Viðbætir

AÐFERÐ TIL AÐ META KVIKASILFURSMAGN

Byrjað er á því að aðskilja bogapípuna frá plastinu í kring og tilheyrandi rafbúnaði. Síðan er skorið á
tengiþræðina eins nálægt glerinu og hægt er. Bogapípunni er komið fyrir í hæfilega stórri og rammgerðri
plastflösku með skrúfuðum tappa og í hana er sett postulínskúla, sem er 1 þumlungur að þvermáli, ásamt
25 ml af hreinni óblandaðri saltpéturssýru (70%). Flaskan er innsigluð og hún hrist í nokkrar mínútur til
að bogapípan kvarnist í fíngerðar agnir en tappinn er losaður annað veifið til að koma í veg fyrir að
yfirþrýstingur myndist. Innihald flöskunnar er látið hvarfast í 30 mínútur en á meðan er innihaldið hrist
annað veifið.

Innihald flöskunnar er síðan síað gegnum sýruþolinn síupappír og því komið fyrir í 100 ml kvarðaðri
mæliflösku. Kalíumdíkrómati er síðan bætt við í flöskuna þannig að endanlegur styrkur verði 1 000 ppm
(milljónarhlutar) hvað króm varðar. Mæliflaskan er síðan fyllt upp að kvarðamerkinu með hreinu vatni.

Sambærilegir staðlar eru útbúnir fyrir styrk á bilinu allt að 200 ppm (milljónarhlutar) kvikasilfur. Lausnirnar
eru greindar með því að nota logafrumeindagleypni (Flame Atomic Absorption) við bylgjulengdina 253,7
nm með bakgrunnsleiðréttingu. Unnt er að reikna út upprunalegt kvikasilfursmagn ljósaperunnar út frá
þeim niðurstöðum sem fást og vitneskju um rúmmál lausnarinnar.

Þar til bærri stofnun er heimilt að gera lagfæringar á einstökum þáttum prófunaraðferðarinnar reynist þær
nauðsynlegar af tæknilegum ástæðum.
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

XX. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 75/95 frá 15. desember 1995(1).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/13/EB frá 15. desember
1995 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki
bandalagsins fyrir innanhússmálningu og -lökk(2) skal felld inn í
samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.
Eftirfarandi liður komi aftan við lið 2eg (ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 95/533/EB) í XX. viðauka við
samninginn:

,,2eh. 396 D 0013: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
96/13/EB frá 15. desember 1995 um vistfræðilegar
viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins
fyrir innanhússmálningu og -lökk (Stjtíð. EB nr. L 4,
6. 1. 1996, bls. 8).“.

2. gr.
Fullgiltur texti ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 96/13/EB á
íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar
ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 6. júní 1996, að því tilskildu að
allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar

nr. 37/96
frá 5. júní 1996

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

96/EES/41/07

Gjört í Brussel 5. júní 1996.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

P. Benavides

(1) Stjtíð. EB nr. L 57, 7. 3. 1996, bls. 41 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 11,
7. 3. 1996, bls. 27.

(2) Stjtíð. EB nr. L 4, 6. 1. 1996, bls. 8.
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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 880/92 frá 23. mars
1992 um kerfi um veitingu vistmerkis EB (1), einkum annarri
undirgrein 1. mgr. 5. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í fyrstu undirgrein 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 er
kveðið á um að ákveða beri skilyrði fyrir veitingu umhverfismerkis
bandalagsins fyrir hvern vöruflokk.

Í 2. mgr. 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 er kveðið á um að
meta beri áhrif vöru á umhverfið með hliðsjón af tilteknum
viðmiðunum fyrir vöruflokka.

Í a-lið 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 er mælt fyrir um
að óheimilt sé að veita umhverfismerki fyrir vörur sem eru efni
eða efnablöndur er teljast hættulegar samkvæmt tilskipun ráðsins
67/548/EBE (2), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
framkvæmdastjórnarinnar 94/69/EB (3) og tilskipun ráðsins 88/
379/EBE (4), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
framkvæmdastjórnarinnar 93/18/EBE (5), en veita megi það fyrir
vörur sem í eru slík efni eða efnablöndur ef þær uppfylla markmið
kerfisins um veitingu umhverfismerkis bandalagsins.

Málning og lökk innihalda efni eða efnablöndur er teljast hættulegar
samkvæmt fyrrnefndum tilskipunum.

Vistfræðilegar viðmiðanir sem eru settar með þessari ákvörðun
fela í sér ákvæði sem takmarka innihald efna og efnablandna, er
teljast hættuleg, í málningu og lökkum sem heimilt er að veita
umhverfismerki fyrir.

Málning og lökk sem fullnægja þessum viðmiðunum hafa þar af
leiðandi takmarkaðri umhverfisáhrif og uppfylla markmið kerfisins
um veitingu umhverfismerkis bandalagsins.

Í samræmi við 6. gr. reglugerðar (EBE) nr. 880/92 hefur
framkvæmdastjórnin haft samráð við helstu hagsmunaaðila á
sérstökum samráðsfundum.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari ákvörðun eru í
samræmi við álit nefndar sem var sett á laggirnar á grundvelli 7. gr.
reglugerðar (EBE) nr. 880/92.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.
Vöruflokkurinn ,,innanhússmálning og -lökk“ er skilgreindur
þannig:

,,Innanhússmálning og -lökk til fegrunar til notkunar fyrir
almenning og fagmenn“.

2. gr.
Meta skal umhverfisáhrif og notagildi vöruflokksins sem er
skilgreindur í 1. gr. með hliðsjón af þeim sérstöku vistfræði- og
notagildisviðmiðunum sem eru settar fram í viðaukanum.

3. gr.
Skilgreiningin á vöruflokknum og vistfræðilegu viðmiðanirnar fyrir
vöruflokkinn skulu gilda til þriggja ára frá þeim degi sem þessi
ákvörðun kemur til framkvæmda.

4. gr.
Í stjórnsýslunni er kenninúmerið ,,007“ notað fyrir vöruflokkinn
eins og hann er skilgreindur í 1. gr.

5. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 4, 6. 1. 1996, bls. 8, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 37/96 frá 5. júní 1996
um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá
þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 99, 11. 4. 1992, bls. 1.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 15. desember 1995

um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins
fyrir innanhússmálningu og -lökk(*)

(96/13/EB)

Gjört í Brussel 15. desember 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ritt BJERREGAARD

framkvæmdastjóri.

(2) Stjtíð. EB nr. L 196, 16. 8. 1967, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB nr. L 381, 31. 12. 1994, bls. 1.

(4) Stjtíð. EB nr. L 187, 16. 7. 1988, bls. 14.

(5) Stjtíð. EB nr. L 104, 29. 4. 1993, bls. 46.
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VIÐAUKI

1. UMHVERFISMERKISVIÐMIÐANIR - ALMENNT

Vörur skulu vera í samræmi við ákvæði reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 880/92 frá 23. mars 1992 um kerfi
um veitingu vistmerkis EB og eftirfarandi viðmiðanir þann tíma sem samningur við þar til bæra stofnun er
annast veitingu merkisins er í gildi.

Um þrenns konar viðmiðanir er að ræða:

- vistfræðilegar viðmiðanir (4. liður),
- almennar viðmiðanir (5. liður),
- notagildisviðmiðanir (6. liður).

Sumar þessara viðmiðana eru háðar:

- gerð vöru: hvort um er að ræða málningu eða lökk samkvæmt skilgreiningu í 1. viðbæti,

- málningarflokki: hvort um er að ræða 1. flokk eða 2. flokk samkvæmt skilgreiningu í 3. lið.

2. GILDISSVIÐ

Að því er málningu varðar fellur eftirfarandi sérstaklega undir gildissviðið:

- innanhússmálning til fegrunar í fljótandi eða deigformi sem framleiðandi hefur forunnið, litblandað
eða undirbúið til að uppfylla þarfir notenda,

- vörur sem smásalar litblanda að beiðni viðskiptavina eða faglærðra málara.

Eftirfarandi fellur ekki undir gildissviðið:

- tæringarvarnarefni,
- gróðurhindrandi málning,
- viðarvarnarefni,
- bæs,
- þekja til tiltekinnar notkunar í iðnaði,
- gólfmálning og -lökk,
- utanhússmálning og -lökk.

3. VÖRUFLOKKUN

Málning er flokkuð eftir gljáa. Um tvo flokka er að ræða:

- 1. flokkur: Málning með gljáa sem er 45 einingar eða minna þar sem a = 60°(1),

- 2. flokkur: Málning með gljáa sem er yfir 45 einingum þar sem a  = 60°(1).

Þær viðmiðanir sem gilda um málningu í 2. flokki gilda einnig um lökk.

Í kröfum sem bandalagið gerir vegna umhverfismerkis fyrir málningu og lökk er tekið mið af þessari
flokkun, einkum að því er varðar viðmiðun nr. 3 (innihald rokgjarnra lífrænna efnasambanda), nr. 4
(innihald rokgjarnra arómatískra vetniskolefna), nr. 9.A (þekjueiginleiki) og 9.B (vökvaviðnám).

Viðmiðun nr. 1:Upplýsingar fyrir endanlega notendur
Gildir um allar vörur

Koma skal skýrt fram á umbúðum að varan sé til innanhússnotkunar.

(1) Mæling á gljáa fer fram samkvæmt ISO-staðli 2813.
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4. VISTFRÆÐILEGAR VIÐMIÐANIR

Viðmiðun nr. 2 Hvítir dreifulitir (sjá 2. skilgreiningu í 1. viðbæti)
Gildir um málningu

Málningin skal innihalda 40 g eða minna af hvítum dreifulitum miðað við fermetra af þurru lagi með 98%
ógagnsæi.

Mæling á nauðsynlegu efnismagni til að þekja eins fermetra svæði með 98% ógagnsæi skal fara fram
samkvæmt ISO-staðli 6504/1 (sjá einnig viðmiðun nr. 9.A).

Venjan er að nota þrjár gerðir af hvítum dreifulit sem samræmist 2. skilgreiningu í 1. viðbæti fyrir
vöruflokkinn: títandíoxíð (TiO

2
), litópón og sinkoxíð.

Hvað TiO
2
 varðar skulu eftirfarandi viðmiðanir gilda vegna losunar og úrskiljunar úrgangsefna í tengslum

við framleiðslu á hvítum dreifulit:

- SO
x
-losun (gefin upp sem SO

2
) minni en 400 mg á fermetra af þurru lagi (98% ógagnsæi),

- súlfat-úrgangur minni en 30 g á fermetra af þurru lagi (98% ógagnsæi),

- klór-úrgangur minni en 5, 9 og 18 g á fermetra af þurru lagi (98% ógagnsæi) að því er varðar hlutlaust
rútíl, nýmyndað rútíl og gjall.

Viðmiðun nr. 3: Innihald rokgjarnra lífrænna efnasambanda (VOC) (3. skilgreining í 1. viðbæti).

Hámarksinnihald rokgjarnra lífrænna efnasambanda er háð því um hvaða vöru er að ræða:

3.A. Fyrir málningu í 1. flokki:
Innihald rokgjarnra lífrænna efnasambanda skal vera 30 g/l (að vatni frátöldu) eða minna.

3.B. Fyrir lökk og málningu í 2. flokki:
Innihald rokgjarnra lífrænna efnasambanda skal vera 200 g/l(1) (að vatni frátöldu) eða minna.

Einingin sem er notuð fyrir innihald rokgjarnra lífrænna efnasambanda er: ,,massi innihalds rokgjarnra
lífrænna efnasambanda í grömmum á lítra af viðkomandi vöru (g/l að vatni frátöldu)“.

Viðmiðun nr. 4: Rokgjörn arómatísk vetniskolefni (sjá 4. skilgreiningu í 1. viðbæti).
Hámarksinnihald arómatískra vetniskolefna er háð því um hvaða vöru er að ræða:

4.A. Fyrir málningu í 1. flokki:
Innihald rokgjarnra arómatískra vetniskolefna skal vera 0,5%(2) af viðkomandi vöru eða minna.

4.B. Fyrir lökk og málningu í 2. flokki:
Innihald rokgjarnra arómatískra vetniskolefna skal vera 1,5%(2) af viðkomandi vöru eða minna.

Viðmiðun nr. 5:Vatnsmengun sem stafar af hreinsun verkfæra
Gildir um allar vörur

Birta skal leiðbeiningar á umbúðum um hvernig hreinsa beri verkfæri til að halda vatnsmengun í skefjum.
Framleiðandi málningarinnar skal aðlaga upplýsingarnar eftir gerð vöru.

(1) Innihald rokgjarnra lífrænna efnasambanda má vera allt að 250 g/l (að vatni undanskildu) þegar um ræðir málningu
sem framleiðandi sýnir fram á, með því að beita ISO-prófaðferð 6504/1, að þeki afbragðsvel að minnsta kosti 15 m2/
l miðað við 98% ógagnsæi. Framleiðanda ber að gera grein fyrir því á umbúðunum hve vel málningin þekur.

(2) % er gefið upp sem massi arómatísks innihalds samanborið við massa vörunnar í heild (m/m).

110



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB19.9.1996 Nr.41/00

Viðmiðun nr. 6:Úrgangur í föstu formi
Gildir um allar vörur

Til að takmarka úrgang í föstu formi (leifar og dósir) skulu vera á umbúðunum leiðbeiningar um það
hvernig best sé að geyma vöruna eftir að ílát hafa verið opnuð.

5. ALMENNAR VIÐMIÐANIR

Viðmiðun nr. 7:Dreifulitir og önnur efni
Gildir um allar vörur

Innihaldsefni sem eru notuð í viðkomandi forskrift skulu ekki innihalda efni þar sem eftirtalin frumefni
eru notuð eða byggt er á þeim:

- kadmíum,
- blý,
- króm VI,
- kvikasilfur,
- arsen.

Innihaldsefni sem eru notuð í forskriftinni mega heldur ekki innihalda díbútýl, díoktýl eða dí(2-etýl-
hexýl)ftalöt.

Viðmiðun nr. 8:Hættuleg efni
Gildir um allar vörur

Innihaldsefni sem eru notuð í viðkomandi forskrift skulu ekki innihalda efni sem eru flokkuð sem:

- mjög eitruð,
- eitruð,
- krabbameinsvaldandi,
- stökkbreytandi,
- eitruð við æxlun,

samanber skilgreiningar í tilskipun ráðsins 67/548/EBE.

6. NOTAGILDISVIÐMIÐANIR

Kröfur gerðar vegna umhverfismerkis skulu ekki ,,draga úr öryggi vöru eða starfsmanna eða hafa á
verulegan hátt áhrif á notagildi vörunnar“ (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 880/92). Eftirfarandi
notagildisviðmiðunum er ætlað að vera neytendum trygging fyrir því að vörur með umhverfismerkið
standist kröfur hvað notagildi varðar til jafns við aðrar vörur í sama flokki.

Viðmiðun nr. 9: Notagildi

Notagildisviðmiðanir eru breytilegar eftir vöruflokki: hvort um er að ræða málningu eða lökk.

9.A. Fyrir málningu: Þekjueiginleiki
Málning skal minnst geta þakið 7 m2 með einum lítra af vörunni(1).

9.B. Fyrir lökk: Vökvaviðnám
Lökk skulu hafa fullnægjandi viðnám gegn vökva í eina klukkustund við stofuhita(2).

(1) Þekjueiginleiki er mældur samkvæmt ISO 6504/1.

(2) Vökvaviðnám er mælt samkvæmt ISO 2812/1, aðferð 3.
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1. Viðbætir

SKILGREININGAR

Eftirfarandi skilgreiningar gilda innan þessa vöruflokks.

1. Málning og lökk

Málning og lökk eru vörur notaðar í þunnum lögum til að þekja yfirborð úr viði, steini, málmi eða öðrum
efnum í þeim tilgangi að verja og/eða fegra yfirborðið. Að notkun lokinni þornar málningin eða lakkið og
verður að gegnheilli viðloðandi varnarhúð.

Málning er skilgreind út frá þekjueiginleika.

Lökk eru skilgreind út frá skorti á þekjueiginleika: þau eru gegnsæ.

2. Hvítir dreifulitir

Hvítir ólífrænir dreifulitir með brotstuðul sem er hærri en 1,8.

3. Rokgjarnt lífrænt efnasamband (VOC)

Sérhvert lífrænt efnasamband sem undir venjulegum þrýstingi er með suðumark (eða byrjunarsuðumark)
við 250° eða lægra.

4. Rokgjörn arómatísk vetniskolefni

Sérhvert vetniskolefni sem undir staðalþrýstingi er með suðumark við 250° eða lægra og hefur að minnsta
kosti einn arómatískan kjarna í byggingarformúlu.

5. Vara/vörutegund

Til vöru telst málning eða lakk sem gengur í gegnum allt matsferlið.

Til vöruflokks telst grunnurinn og vörur sem byggjast á honum.

6. Litakerfi

Litaafbrigði eru gerð úr hvítum, meðal eða hlutlausum grunni og lituðu deigi sem unnt er að nota, samkvæmt
fyrirfram ákveðnu blöndunarkerfi, til að búa til öll litbrigði sem eru sérkennandi fyrir viðkomandi vörumerki
og litasvið.

2. Viðbætir

VIÐMIÐUNARSTAÐLAR

ISO 2812-1 ,,Málning og lökk - ákvörðun vökvaviðnáms - 1. hluti: almennar aðferðir“.

ISO 2813 ,,Málning og lökk - mæling gljáa málningarlags, sem inniheldur ekki málma, við 20°, 60° og 85°“.

ISO 6504/1 ,,Málning og lökk - ákvörðun þekjueiginleika - 1. hluti: aðferð Kubelka-Munt fyrir hvíta og
ljósa málningu“.
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