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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 

frá 26. febrúar 1999 

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

(tilkynnt með númeri K(1999) 425) 

 (1999/205/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 segir að skilyrði fyrir veitingu umhverfis-
merkisins skuli ákveðin fyrir hvern vöruflokk um sig. 

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

Bandalagið leitar samkomulags, á grundvelli bandarísku 
áætlunarinnar �Energy Star�, um samræmingu á 
orkumerkingum. 

Rétt er að endurskoða viðmiðanirnar innan tveggja ára í því 
skyni að laga viðmiðanir fyrir orkuþörf að tækninýjungum, 
markaðsþróun og framangreindu áætluninni �Energy Star�. 

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

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 
 

1. gr. 

Vöruflokkurinn �einkatölvur� (hér eftir kallaður �vöru-
flokkurinn�) er skilgreindur þannig: 

                                                
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 70, 17.3.1999, bls. 46, var nefnd 

í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 151/1999 frá 5. 
nóvember 1999 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna. 

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

�borðtölvur sem eru á almennum markaði og eru settar 
saman úr skjá, tölvukassa og lyklaborði.� 

 

2. gr. 
 
Meta skal umhverfisáhrif og notagildi vöruflokksins með 
hliðsjón af þeim sérstöku vistfræðilegu viðmiðunum sem 
eru settar fram í viðaukanum við þessa ákvörðun. 

 

3. gr. 
 
Skilgreiningin á vöruflokknum og sérstöku vistfræðilegu 
viðmiðanirnar fyrir vöruflokkinn skulu gilda til tveggja ára 
frá fyrsta degi næsta mánaðar eftir að samþykktin kemur til 
framkvæmda. Hafi endurskoðaðar vistfræðilegar viðmiðanir 
ekki verið samþykktar fyrir lok þessa tímabils skal 
framlengja gildistíma þeirra um eitt ár til viðbótar. 

 

4. gr. 
 
Í stjórnsýslunni er kenninúmerið �013� notað fyrir 
vöruflokkinn. 

 

5. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 

Gjört í Brussel 26. febrúar 1999. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ritt BJERREGAARD 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

 
RAMMI 

Til að hægt sé að veita einkatölvu umhverfismerki verður hún að uppfylla viðmiðanirnar í þessum viðauka en 
markmiðið með þeim er að ýta undir að: 

� dregið verði úr umhverfisspjöllum eða -hættu tengdri orkunotkun (hnattrænni hlýnun, súrnun, eyðingu 
þverranlegra auðlinda) með því að draga úr orkunotkun, 

� dregið verði úr umhverfisspjöllum, sem tengjast nýtingu náttúruauðlinda, með því að hvetja til þess að 
auðvelt verði að koma við uppfærslu, endurvinnslu og viðhaldi tölvunnar. 

 
Þar fyrir utan er viðmiðununum ætlað að stuðla að bestu framkvæmd og að efla umhverfisvitund neytenda. 
 
Merking íhluta úr plasti stuðlar ennfremur að endurvinnslu þeirra. 
 

LYKILVIÐMIÐANIR 
 

1. Orkusparnaður: skjár 
 

Í dvala (sleep mode) skal orkunotkun skjásins vera ≤ 10 vött. 
 
Í djúpdvala (deep-sleep mode) skal orkunotkun skjásins vera ≤ 3 vött.  
 
Af hálfu framleiðanda skal sjálfgefin stilling skjásins vera þannig að hann hverfi sjálfgefið úr vinnslu í 
dvala og úr dvala í djúpdvala að liðnu ≤ 30 mínútna aðgerðaleysi. Þessi stilling skal vera virk við 
afhendingu, en notandi skal geta tekið hana af ef því er að skipta. 

 

2. Orkusparnaður: miðverk 
 

Orkunotkun miðverksins í dvala skal vera ≤ 27 vött. Þetta á við um miðverk þegar það er ekki í netvinnslu 
(þ.e. sem sjálfstæð eining). 
 
Af hálfu framleiðanda skal sjálfgefin stilling miðverksins vera þannig að það hverfi sjálfgefið úr vinnslu í 
dvala að liðnu ≤ 30 mínútna aðgerðaleysi. Þessi stilling skal vera virk við afhendingu, en notandi skal geta 
tekið hana af ef því er að skipta.  
 
Þegar slökkt er á tölvunni skal orkunotkun hennar ekki vera meiri en 5 vött. 

 

3. Lenging endingartíma 
 

Framleiðanda ber að ábyrgjast að tölvukassinn og lyklaborðið séu í lagi í þrjú ár hið minnsta og að 
skjárinn sé í lagi í að minnsta kosti eitt ár. Þessi ábyrgð skal gilda frá þeim degi sem viðskiptavinurinn fær 
tölvuna afhenta. Í fimm ár frá sendingu ber að ábyrgjast að samhæfir íhlutir og þjónusta verði á 
boðstólum. 
 
Þessu til viðbótar skal einkatölvan uppfylla eftirfarandi viðmiðanir: 
 
1. Tölvukassinn skal vera hannaður úr einingum þannig að auðvelt sé að komast að öllum íhlutum. 

2. Hægt á að vera að komast að tölvukassanum með algengum verkfærum þannig að auðvelt sé að skipta 
um íhluti. 

3. Uppfæranleiki skal vera tryggður að minnsta kosti hvað varðar örgjörvann, skjákortið, vinnsluminnið, 
harða diskinn og geisladrifið, sé um slíkt að ræða. 

4. Minnst ein rauf skal vera laus til afnota. 
 

VIÐMIÐANIR FYRIR BESTU FRAMKVÆMD 
 

4. Endurviðtaka og endurvinnsla 
 

Framleiðanda ber að ábyrgjast endurviðtöku einkatölvunnar og þeirra íhluta sem hefur verið skipt um, 
nema um hluti sé að ræða sem hafa mengast hjá notendum (t.d. vegna notkunar á sviði lækninga eða 
vegna geislunar). 



Nr. 3/148  18.1.2001 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB 
 

 
  

Þessu til viðbótar skal einkatölvan uppfylla eftirfarandi viðmiðanir: 

1. Faglærður starfsmaður á að geta tekið tölvukassann sundur einsamall. 
2. Framleiðandinn skal hafa eftirlit með því þegar tölvukassinn er tekinn sundur og leggja fram skýrslu 

þar að lútandi. Í skýrslunni skal meðal annars vera staðfest að tengingar séu: 
� auðfinnanlegar og aðgengilegar, 
� svo staðlaðar sem kostur er,  
� aðgengilegar með venjulegum verkfærum 

3. Mögulegt skal vera að skilja frá ósamrýmanleg og hættuleg efni. 
4. Mögulegt skal vera að endurvinna 90 % efna úr plasti og málmi í hliðum kassans og grind. 
5. Ef vörumiða er krafist skal annaðhvort vera mjög auðvelt að fjarlægja þá eða alls ekki hægt að 

fjarlægja þá. 
6. Um hluta úr plasti gildir eftirfarandi: 

a) í þeim má hvorki vera kadmíum né blý sem framleiðandinn hefur bætt við, 
b) þeir skulu vera úr einni fjölliðu eða samrýmanlegum fjölliðum, nema hliðar kassans, sem mega 

ekki vera úr fleiri en tveimur fjölliðum sem skilja má að, 
c) í þeim mega ekki vera neinir innfelldir málmhlutir sem ekki er hægt að skilja frá. 

7. Um hluta úr plasti, sem eru þyngri en 25 grömm, gildir eftirfarandi: 
a) í þeim mega ekki vera logavarnarefni sem í er lífrænt bundið bróm eða klór, 
b) á þeim verður að vera varanleg merking, sem sýnir um hvaða efni er að ræða, í samræmi við  

ISO-staðal 11469. Efni úr pressuðu plasti er undanþegið þessari viðmiðun. 
 
5. Notendaleiðbeiningar 

Selja skal einkatölvuna með notendahandbók sem veitir ráðleggingar um rétta notkun með tilliti til 
umhverfissjónarmiða, hér er einkum átt við: 

1. ráðleggingar um notkun orkusparandi stillinga, þar á meðal upplýsingar um að orkunotkun og 
rekstrarkostnaður geti vaxið ef þessar stillingar eru gerðar óvirkar, 

2. upplýsingar um hámarks- og lágmarksorkunotkun tölvukassans og skjásins í vinnslu, dvala, djúpdvala 
og þegar slökkt er á tölvunni, sem og ábendingu þess efnis að orkunotkun verði alls engin ef tölvan er 
tekin úr sambandi eða ef slökkt er á rofa við innstunguna, 

3. upplýsingar um ábyrgð og framboð varahluta, 
4. upplýsingar um hvernig komast megi að tölvukassanum og skipta um íhluti, einkum örgjörvann, 

skjákortið, vinnsluminnið, harða diskinn og geisladrifið, ef um það er að ræða, 
5. upplýsingar um þá hluta og það efni í einkatölvunni sem hægt er að nota aftur og/eða er hægt að 

endurvinna, 
6. ráðleggingar um rétt neytandans til að nýta sér endurviðtökuábyrgð framleiðanda. 

 
6. Umhverfisyfirlýsing 

Vörunni skal fylgja umhverfisyfirlýsing sem er tiltæk fyrir notandann. Skjalið skal vera í samræmi við 
tilmælin í tækniskýrslu ECMA nr. 70 � Product-related environmental attributes�. 

 

PRÓFUN 
 
7. Prófunarstofur 

Ef prófunar er krafist skal hún fara fram á kostnað umsækjanda á prófunarstofum sem uppfylla almennu 
kröfurnar sem áhersla er lögð á í EN 45001 stöðlunum. 
 

NEYTENDAUPPLÝSINGAR 
 

Eftirfarandi texta skal komið fyrir þar sem neytendur fá auðveldlega komið auga á hann (við hliðina á 
merkimiðanum, sé þess kostur): 
� Þessi vara uppfyllir þær kröfur sem eru gerðar vegna umhverfismerkis Evrópusambandsins þar sem hún er 

orkunýtin og hönnuð þannig að auðvelt er að koma við uppfærslu, endurvinnslu og vistvænni förgun. 
� Frekari upplýsingar um hvernig draga má úr umhverfisáhrifum er að finna í notendahandbókinni. 

 _________________________________ 


