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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 5. desember 1997

um breytingu á ákvörðun 96/304/EB frá 22. apríl 1996 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á
umhverfismerki bandalagsins fyrir sængurföt og T-boli(*)

(97/864/EB)

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.

Breyta þarf ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/304/EB frá
22. apríl 1996 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á
umhverfismerki bandalagsins fyrir sængurföt og T-boli (2) til að
skýra merkingu hugtakanna ,,100% baðmull� eða ,,blanda af
baðmull og pólýester�.

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.

Í stað annarrar málsgreinar 1. gr. ákvörðunar 96/304/EB komi
eftirfarandi:

,,Í öllum tilvikum skulu trefjaefni í tilbúinni vöru vera 100%
baðmull eða blöndur af baðmull og pólýester. Nota má allt
að 5% náttúrulegra eða teygjanlegra gervitrefja ef það er
nauðsynlegt af tæknilegum ástæðum.�

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 5. desember 1997.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ritt BJERREGAARD

framkvæmdastjóri.

____________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 351, 23.12.1997, bls. 66, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 96/98 frá 25. september 1998
um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá þessa
útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

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

(2) Stjtíð. EB L 116, 11. 5. 1996, bls. 30.


